Програм

вршног

пита у основном образовању
и васпитању

Циљ програма завршног испита
Циљ програма завршног испита у основном образовању и васпитању је, сагласно Закону о основама система образовања и
васпитања ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 52/11 и 55/13), припрема ученика за полагање завршног испита на крају обавезног основног образовања.
Структура програма завршног испита
Завршним испитом процењује се колико је ученик током осмогодишњег школовања овладао знањима и умењима из српског, одно
сно матерњег језика, математике и природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија). Завршни испит
након завршеног осмог разреда полажу сви ученици.
Ученици који заврше осми разред у школској 2014/2015. године, као и наредне генерације ученика осмог разреда, полажу завршни
испит решавањем задатака у оквиру три теста: из предмета Српски језик, односно матерњи језик, из предмета Математика и комбинова
ног теста. Комбиновани тест испитује компетенције из природних и друштвених наука и обухвата садржај из наставних предмета Биоло
гије, Географије, Историје, Физике и Хемије као и опште компетенције, заједничке за поједине природне и друштвене науке.
Програм завршног испита одређен је компетенцијама које се очекују од ученика на крају основног образовања и васпитања. Та
очекивања утемељена су у наставним програмима и општим стандардима постигнућа – образовним стандардима за крај обавезног обра
зовања за ученике који су редовно завршили основну школу, односно општим стандардима постигнућа за основно образовање одраслих
уколико су полазници обавезно образовање завршили по програму за функционално образовање одраслих. Тестовима се могу испитива
ти све компетенције описане образовним стандардима за предмете Математика, Српски, односно матерњи језик, Биологија, Географија,
Историја, Физика и Хемија. Листе стандарда утврђене су Правилником о општим стандардима постигнућа – образовним стандардима за
крај обавезног образовања („Просветни гласник”, број 5/10), односно Правилником о општим стандардима постигнућа за основно обра
зовање одраслих („Службени гласник Републике Србије”, број 50/13 и 115/13).
Тестови које ученици решавају на завршном испиту састоје се од питања и задатака којима се испитују компетенције сва три нивоа
образовних стандарда. Тестови су засновани на наставним садржајима које су ученици учили и компетенцијама које су предвиђене обра
зовним стандардима. Тестови завршног испита састављени су од необјављених задатака и садрже од 20 до 40 задатака у зависности од
процењене тежине и типа коришћених задатака. У случају полазника који завршни испит полажу по програму за функционално образо
вање одраслих или ученика за које се тестови прилагођавају, број задатака у тесту може бити мањи од 20.
Ученик може да оствари највише 13 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика, 13 бодова на тесту из математике и 14 бо
дова на комбинованом тесту. Ученик по основу општег успеха може да оствари највише 60 бодова. Највећи број бодова који ученик може
имати на основу општег успеха и успеха на завршном испиту је 100 бодова.
Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом полажу завршни испит у складу са њиховим моторичким и чулним могућностима,
односно условима које захтева одређена врста инвалидитета. Прилагођавање услова и садржаја завршног испита ученицима са сметњама
у развоју врши се према индивидуалном образовном плану.

Образовни стандарди за крај обавезног образовања
за српски језик са примерима задатака
Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на основном нивоу.
1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
ученик/ученица:
CJ.1.1.1. разуме текст (ћирилични и латинични) који чита наглас и у себи*
CJ.1.1.2. разликује уметнички и неуметнички текст; уме да одреди сврху
текста: експозиција (излагање), дескрипција (описивање), нарација
(приповедање), аргументација, пропаганда

Задатак
Прочитај следећи текст и заокружи слово испред тачног одговора.
Мирослављево јеванђеље биће изложено у соби на првом спрату
Народног музеја у Београду у току јесени. Према правилима о излагању,
дело ће бити доступно грађанима десет дана. Снимање неће бити дозвољено.
Наведени текст:
а)

описује;

б) коментарише;
в)

дефинише;

г)

обавешт авa.

Решење
г) обавешт авa

CJ.1.1.3.
препознаје различите функционалне стилове на једноставним
примерима
Задатак
Којим су стилом написани следећи
публицистичким или научним стилом)?

текстови

(административним,

а) Пријављивање за овогодишњу сезону летњих кампова код нас и у свету
почело је крајем марта и до сада се, како сазнајемо од организатора у
удружењу „Младих истраживача Србије“, пријавило већ 430 младих
волонтера. Има још око 1.700 слободних места, а пријављивање је отворено
до попуне кампова.
_______________________
б) Неки непрелазни глаголи, одн. нека њихова ужа значења, постајали су и
прелазни: горети (ватра гори, непрел.) – горети угаљ, горети свећу (прел.);
или су добиjали одн. појачавали формалне ознаке прелазности, тј. стицали
различите акузативске додатке који нису објекатске природе; понекад и
обратно, неки прелазни глаголи постајали су и непрелазни: прећи ливаду
(прел.) – прећи (болест је већ прешла, непрел.), што је далеко ређа појава.
_______________________
в) Заштитник грађана је независан државни орган који штити права грађана и
контролише рад органа државне управе, органа надлежног за правну заштиту
имовинских права и интереса Републике Србије, као и других органа и
организација, предузећа и установа којима су поверена јавна овлашћења.
_______________________
Решење
а) публицистичким (стилом)
б) научним (стилом)
в) административним (стилом)

CJ.1.1.4. разликује основне делове текста и књиге (наслов, наднаслов,
поднаслов, основни текст, поглавље, пасус, фуснота, садржај, предговор,
поговор); препознаје цитат; служи се садржајем да би пронашао одређени део
текста
Задатак
Пред тобом је део садржаја једне књиге. Пажљиво га прегледај и
одговори на питања.

а) На којим страницама се налази текст о прилошким и именским
допунама?
__________________
б) Наведи број странице на ко јој почиње текст о вокативу.
__________________
Решење
а) 84–86
б) 171

CJ.1.1.5. проналази и издваја основне информације из текста према датим
критеријумима
Задатак
Пажљиво прочитај текст и одговори на питања.
ЧИНИ ДОБРО − ВРАТИЋЕ ТИ СЕ!
Флеминг је био сиромашан шкотски сељак. Једног дана, док је радио у
пољу, зачуо је вапаје за помоћ који долазе из оближње мочваре.
Тамо је, до струка у црном муљу, био престрављени дечак, који је вриштао
и борио се како би се ослободио. Фармер Флеминг је спасао дечака од споре и
застрашујуће смрти у блату мочваре.
Следећег дана отмена кочија појавила се у дворишту скромне Флемингове
куће. Отмено обучен племић сишао је из кочије и представио се као отац
дечака кога је фармер дан раније спасао.
„Желим да вас наградим“, рекао је племић. „Спасили сте живот мом сину!“
„Не, не могу то да прихватим“, одговорио је поносно шкотски сељак,
одбијајући понуду.
У том тренутку фармеров син се појавио на улазним вратима куће.
„Да ли је то ваш син?“, упитао је племић.
„Да“, поносно је одговорио фармер.
„Имам предлог за вас“, рече племић. „Допустите ми да му пружим
образовање какво ће и мој син имати. Ако је на свог оца, он ће, без сумње,
израсти у чoвека на кога ћемо обојица бити поносни.“
И то је и учинио...
Син сељака Флеминга, Александар Флеминг, похађао је најбоље школе и
у року дипломирао на Медицинској академији „Ст. Марус“ у Лондону.
Постао је познат широм света као проналазач пеницилина.
Много година касније, син оног истог племића кога је спасао фармер
Флеминг, добио је тешку упалу плућа, која је у то време била исто што и
смртна казна. Оно што му је у том тренутку спасило живот био је –
пеницилин.
Питате се како се звао тај племић?
Лорд Ландорф Черчил!
А како се звао његов син?
Винстон Черчил!
Заокружи слова испред тачних тврдњи:
1. Александар Флеминг је био:

а) сиромашан шкотски сељак;
б) син шкотског сељака;
в) племић;
г) син лорда Ландорфа.
2. Александар Флеминг је познат по: а) томе што је спасао племићког сина;
б) доприносу медицини;
в) богатству стеченом на имању;
г) добрим оценама на студијама.
Решење
1. б) син шкотског сељака
2. б) доприносу медицини

CJ.1.1.6. рaзликује у тексту битно од небитног, главно од споредног
Задатак
Подвуци у следећем тексту две реченице у којима су исказане најважније
информације у вези с молекулима:
О молекулима
За молекуле се може рећи да представљају најситније могуће
делове неке супстанце који још увек задржавају особине те супстанце.
Молекул шећера је најситнији део шећера с тим особинама. Као што се атоми
удружују у молекуле, молекули се удружују у огромне скупове и тако граде
тела која су доступна нашим чулима. Једно зрно шећера је сачињено од
огромног броја молекула шећера. Занимљиво је поменути да се лед, вода и
водена пара састоје од потпуно истих молекула. Разлика која постоји између
те три супстанце проистиче само из начина на који се молекули међусобно
удружују.
(Томислав Сенћански, Чудеса електрицитета, прилагођено)
Решење
За молекуле се може рећи да представљају најситније могуће делове неке
супстанце који још увек задржавају особине те супстанце. Молекул шећера је
најситнији део шећера с тим особинама. Као што се атоми удружују у
молекуле, молекули се удружују у огромне скупове и тако граде тела која су
доступна нашим чулима. Једно зрно шећера је сачињено од огромног броја
молекула шећера. Занимљиво је поменути да се лед, вода и водена пара
састоје од потпуно истих молекула. Разлика која постоји између те три
супстанце проистиче само из начина на који се молекули међусобно
удружују.

Задатак
Прочитај текст, а потом уради задатак.
Креда
Креда, обична наша бела школска креда, има необично име и још необичније
порекло. Она потиче с југа, са данашњег грчког острва Крита, познатог још и
под старим именом Крета. Тим другим, старијим именом, именом Крета,
називали су стари Латини (Римљани) једну белу, крхку писаљку од кречњака
– вероватно зато што су је донели с Крете приликом неког војног похода. У
нашем језику, или у језику из ког смо ту реч преузели, латинска крета (или
creta, како су они писали) постала је – креда. Пишући њоме свакодневно по
школској табли, ми данас и не помишљамо да та обична, ломљива писаљка
носи име једног великог острва, надалеко чувеног по својој старој уметности
и писмености.
(Милан Шипка, Приче о речима)
У табели се налазе неки од података из овог текста. Стави знак + уколико
сматраш да је податак важан за објашњење порекла речи и знак – уколико
сматраш да податак није важан.
Податак из текста
Пишемо кредом по табли, свакодневно.
Стари назив острва Крит је Крета; отуда и назив за ову
писаљку.
Крит је чувен по својој старој уметности.
Латинска реч „крета“ постала је реч „креда“.

+ или –

Решење
Податак из текста
+
Пишемо кредом по табли, свакодневно.
–
Стари назив острва Крит је Крета; отуда и назив за ову +
писаљку.
Крит је чувен по својој старој уметности.
–
Латинска реч „крета“ постала је реч „креда“.
+

или –

CJ.1.1.7. повезује информације и идеје изнете у тексту, уочава јасно исказане
односе (временски след, средство – циљ, узрок – последица и сл.) и извoди
закључак заснован на једноставнијем тексту
Задатак
Пажљиво прочитај наведене реченице и утврди њихов редослед, уписујући
на линију испред сваке број 1, 2 или 3.
____ Након две велике поплаве које су уништиле скоро целокупан биљни
фонд, ова башта је премештена на данашњу локацију, на имање које је краљ
Милан Обреновић наследио од свог деде Јеврема, по коме и данашња башта
носи име Јевремовац.
____ Непуне три године после преласка на нову локацију, у ботаничкој
башти је подигнута прва стаклена башта, која је тада представљала једну од
највећих и најлепших стаклених башта у овом делу Европе.
____ На предлог Јосифа Панчића, одлуком Министарства просвете
Краљевине Србије, основана је Краљевска ботаничка башта у Београду као
прва ботаничка башта у Србији, поред обале Дунава на Дорћолу.
Решење
2, 3, 1

CJ.1.1.8. чита једноставне нелинеарне елементе текста: легенде, табеле,
дијаграме и графиконе
Задатак
Пред тобом је део репертоара београдских позоришта за децембар. Планираш
да свог млађег рођака 23. децембра одведеш у позориште. Тог дана изводи се
пет представа. Напиши њихове називе.

Називи представа су:
1. ________________________________________________
2. ________________________________________________
3. ________________________________________________
4. ________________________________________________
5. ________________________________________________
Решење
1. Фазони и форе
2. Заљубљени Снешко
3. Звездан
4. Новогодишње ђаконије 5. Успавана лепотица
(Редослед навођења није битан.)

Задатак
Дата је месечна временска прогноза. Пажљиво је погледај и одговори на
питања.

1. Наведи датуме када се очекује магла.
______________________
2. Наведи датуме када ће температура бити испод 12 степени.
__________________
Решење
1.
2.

5, 6, 7, 8 (5−8), 16, 21, 27.
1, 2, 3.

2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:
CJ.1.2.1. зна и користи оба писма (ћирилицу и латиницу)
Задатак
Напиши следеће речи писаним словима ћирилице.
Издавачко предузеће „Грађевинска књига“
______________________________________
Краткометражни филм
______________________________________
Напиши следеће речи писаним словима латинице.
Удружење грађана „Здрав живот“
______________________________________
Књига о џунгли
______________________________________

Решење

CJ.1.2.2. саставља разумљиву, граматички исправну реченицу
Задатак
Напиши једну реченицу о својој школи или одељењу, која ће имати бар десет
речи. Реченица треба да буде разумљива и граматички исправна.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Решење
Реченица треба да буде разумљива, граматички исправна, да има бар 10 речи
и да буде у вези са школом или одељењем.

CJ.1.2.3. саст ав ља једноста ван експозиторни, наративни и дескриптивни текст
и уме да га организује у смисаоне целине (уводни, средишњи и завршни део
текста)
Задатак

Свако од нас има своје омиљено место. То је место на коме се
осећа добро и сигурно, на коме је срећан и задовољан. Оно може да буде
близу или далеко, може да буде стварно или измишљено. Твој је задатак да
нам опишеш своје омиљено место тако да нам се учини да смо и ми били
тамо.
За овај задатак имаш укупно 90 минута. За то време треба да
одлучиш о чему ћеш писати, са колико и каквих детаља ћеш нам представити
своје омиљено место, како ћеш нам најбоље објаснити зашто ти је оно толико
драго. Затим треба да напишеш рад, поново га прочиташ, провериш има ли
грешака и исправиш све грешке које уочиш (ако треба, препиши свој рад). Не
заборави да свом раду даш и наслов.
Твој рад ће се оцењивати на основу тога:
– колико је јасан, смислен и колико су целине у њему повезане;
– колико су добро изабрани детаљи којима нам дочараваш своје
омиљено место;
– колико поштујеш правописна правила.

Решење

Молимо те да пишеш читко.
Срећан рад!

Оцењује се колико је текст јасан, смислен и колико су целине у њему
повезане, колико је одговорено на тему, колико су добро изабрани детаљи и
колико се поштују правописна правила.
Задатак

Школе су места у којима се у сваком тренутку нешто догађа: и
на часу, и на одморима, и пре почетка наставе, и кад се она оконча. Сети се
једног догађаја из своје школе и испричај га и нама.
За овај задатак имаш укупно 90 минута. За то време треба да
одлучиш о чему ћеш писати, који ћеш нам догађај испричати. Шта се све
десило, где и када, ко је учествовао? Која је била твоја улога у томе што се
десило, како си се осећала/осећао? Затим треба да напишеш рад, поново га
прочиташ, провериш има ли грешака и исправиш све грешке које уочиш (ако
треба, препиши свој рад). Не заборави да свом раду даш и наслов.
Твој рад ће се оцењивати на основу тога:
– колико је текст јасан, смислен и и колико су целине у њему повезане;
– колико уверљиво је представљен догађај;
– колико поштујеш правописна правила.
Молимо те да пишеш читко.
Срећан рад!

Решење
Оцењује се колико је текст јасан, смислен и колико су целине у њему
повезане, колико је одговорено на тему, колико уверљиво је представљен
догађај и колико се поштују правописна правила.
Задатак
Сви кажу да је пријатељство важно, али различити људи на
различите начине објашњавају шта за њих значи израз „право пријатељство“.
Изнеси нам своје мишљење о пријатељству. Објасни нам шта је за тебе
пријатељство, шта одликује правог пријатеља и по чему се право
пријатељство разликује од оног које то није.
За овај задатак имаш укупно 90 минута. За то време треба да
одлучиш како ћеш нам најбоље објаснити појам пријатељства, тако да ми, као
и свако други ко чита твој рад, схватимо шта за тебе пријатељство значи.
Затим треба да напишеш рад, поново га прочиташ, провериш
има ли грешака и исправиш све грешке које уочиш (ако треба, препиши свој
рад). Не заборави да свом раду даш и наслов.
Твој рад ће се оцењивати на основу тога:
– колико је текст јасан, смислен и колико су целине у њему повезане;
– колико јасно си изнео свој став о пријатељству;
– колико поштујеш правописна правила.
Молимо те да пишеш читко.
Срећан рад!
Решење
Оцењује се колико је текст јасан, смислен и колико су целине у
њему повезане, колико јасно je изнет став о пријатељству и колико се поштују
правописна правила.

CJ.1.2.4. уме да преприча текст
Задатак

Пред тобом је одломак из књиге Кроз васиону и векове нашег
научника Милутина Миланковића.
Твој задатак је да препричаш текст. Док га читаш, можеш да
подвлачиш, обележаваш текст и правиш забелешке. То се неће оцењивати.
Оцењиваће се да ли си у препричавању навео главне
информације и догађаје из текста.
У вишим разредима осетисмо једну чвршћу руку. Наш разредни
старешина постаде јeдан млади доктор математике који се Варићак звао и
своје име у науци осветлао. Он нас је пратио до матуре.
Варићак је имао на мене највећи утицај од свих мојих
наставника. Он је пронашао у мени моје стварне способности и развио их са
пуно љубави и труда. Он ме је научио да ценим књигу, упутио ме како се из
ње учи и осведочио ме да као самоук, лаганим, али темељним радом, могу
даље доспети него ослањајући се на туђу помоћ. Он ме је начинио
самосталним и ја сам се, не обазирући се више на школске програме, развијао
у оном правцу који су ми моје способности одређивале, не презајући при том
од првих тешкоћа. Мој рад добио је јасан правац и систем, а неочекивани
успеси у њему створили су у мени самопоуздање, потребно за такав успех. У
мени се развила љубав за науку и амбиција да јој служим. Хтедох да постанем
научник. Договорих се са мојим млађим братом Љубишом, који је имао више
смисла за практичан живот и био усталац, да он на себе прими дужност
старања о нашем пољопривредном добру и постане економ, а ја ћу бити
професор.
Али када, са седамнаест година, сврших реалку, испречи се тој
мојој намери велика једна запрека. Према ондашњим аустријским законима,
нисам се могао уписати на бечки Универзитет, јер нисам знао латински и
грчки. Ја сам био вољан да останем још годину дана у Осjеку, уверен да за то
време могу научити оба језика и положити још гимназијску матуру, али се
моји професори успротивише томе. Они су ме са мојих 53 килограма
сматрали за телесно сувише слабог за толики напор. А да постанем професор!
– Знали су они сву беду таквог позива. Зато одлучише да пођем на бечку
технику, где ћу имати довољно прилике да развијем своје способности и
осигурам себи бољи живот но што су га они таворили. Варићак и ја
прихватисмо, иако тешка срца, такво решење.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Решење
Препричани текст треба да садржи главне информације и догађаје из
наведеног текста.

CJ.1.2.5. свој језик прилагођава медијуму изражавања (говору, односно
писању), теми, прилици и сл.; препознаје и употребљава одговарајуће језичке
варијетете (формални или неформални)
Задатак
Дата реченица припада разговорном, неформалном стилу. Замени неке речи у
њој тако да се та реченица може употребити и у званичним, формалним
ситуацијама.
Узео сам од ћалета фотоапарат и фотке су испале супер.
___________________________________________________________________
Решење
Узео сам од оца/тате
одлично/лепо/изврсно.

фотоапарат

и

слике/фотографије

су

испале

CJ.1.2.6. влада основним жанровима писане комуникације: саставља писмо;
попуњава различите обрасце и формуларе с којима се сусреће у школи и
свакодневном животу
Задатак
Попуни пријаву за упис у средњу школу штампаним словима ћирилице.
Попуни само рубрике које су осенчене сивом бојом.

Решење

CJ.1.2.7. зна да се служи Правописом (школским издањем)*
CJ.1.2.8. примењује правописну норму (из сваке правописне области) у
једноставним примерима
Задатак
Заокружи слово испред реченице која је написана према правописним
правилима.
а) Говорио је не искрено са мном цело ве че.
б) У најбоље урађеном за датку није било не правилности.
в) Плодови које смо убрали били су још увек не зрели.
г) Сви су одустали од игре не знајући где сам се сакрио.
Решење
г) Сви су одустали од игре не знајући где сам се сакрио.
Задатак
Напиши словима следеће бројеве:
48

________________________________________________

128. ________________________________________________
500

________________________________________________

XII

________________________________________________

Решење
четрдесет (и) осам, сто двадесет (и) осми, петсто (пет стотина), дванаести

CJ.1.2.9. има изграђену језичку толеранцију и негативан став према језику
дискриминације и говору мржње*

3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
У подобласти ГРАМАТИКА ученик/ученица:
CJ.1.3.1. зна особине и врсте гласова; дели реч на слогове у једноставнијим
примерима; примењује књижевнојезичку норму у вези са гласовним променама
Задатак
Допуни следећи текст:
У српском језику има ____________ гласова (наведи њихов
број). Гласови приликом чијег изговора ваздушна струја слободно пролази
кроз говорни канал називају се ___________________. Гласови приликом
чијег изговора ваздушна струја наилази на препреку називају се
___________________.
Гласови приликом чијег изговора гласнице („гласне жице“)
трепере јесу ______________________, а они приликом чијег изговора не
трепере јесу ______________________.
Решење
тридесет (30), самогласници, сугласници, звучни, безвучни
Задатак
Упиши у табелу звучне парњаке датих безвучних гласова. Ако звучни парњак
не постоји, упиши косу црту:
т

ч

ћ

с

х

ч
џ

ћ
ђ

с
з

х
/

Решење
т
д

Задатак
Напиши правилно глаголе додавањем префикса (из-, раз-, од-, под-) на дате
глаголе. Води рачуна о резултатима гласовних промена које се врше при
спајању префикса са глаголом.
из- + чепркати
раз- + љутити
од- + делити
раз- + ширити
под- + чинити

= __________________________
= __________________________
= __________________________
= __________________________
= __________________________

Решење
ишчепркати, разљутити, оделити, раширити, потчинити

Задатак
Допиши одговарајући облик речи која је дата у загради:
а) Ја вучем, а они не _______________ (вући).
Ти можеш, а ја не ______________ (моћи).
б) Пожелео сам у ____________________ (честитка) свом пријатељу да његов
тим
поновo заигра у првој _________________ (лига).
в) На изложби је било много ___________________ (посетилац). Свим тим
__________________ (посетилац) сликар се посебно захвалио.
Решење
а) вуку, могу
б) честитки, лиги
в) посетилаца, посетиоцима
CJ.1.3.2. уочава разлику између књижевне и некњижевне акцентуације*
CJ.1.3.3. одређује место реченичног акцента у једноставним примерима
Задатак
У реченици која је одговор на питање подвуци реч на којој стоји реченични
акценат:
а) Питање: Кад је Јанко допутовао?
Одговор: Јуче је допутовао.
б) Питање: Коме си то рекла?
Одговор: Нисам рекла никоме.
Решење
а) Јуче
б) никоме

CJ.1.3.4.
препознаје врсте речи; зна основне граматичке категорије
променљивих речи; примењује књижевнојезичку норму у вези с облицима речи
Задатак
Разврстај речи по врстама, као што је започето.
летњи, играчка, наш, срећа, летовати, играти, срећан, тај
именице

придеви

заменице

глаголи

играчка

_______

_______

_______

_______

_______

_______

_______

Решење
срећа

летњи
срећан

наш
тај

летовати
играти

Задатак
Подвучени глаголи у тексту имају облик аориста. Замени их презентом, као
што је започето.
Текст са глаголима у аористу:
Кад рибице одоше, навали Рак Кројач на посао. Посла рачиће да
наберу материјал потребан за рибље хаљине: речног бисера, седефа, шареног
ситног песка. А чим се они вратише, поче да прави нова одела нижући бисер
и седеф на дуга влакна лике.
За то време рибе су спремале вир за забаву. Предвече упутише
се Раку Кројачу да виде шта је с хаљинама.
Текст са глаголима у презенту:
Кад рибице оду, ___________
Рак Кројач на посао.
___________ рачиће да наберу материјал потребан за рибље хаљине: речног
бисера, седефа, шареног ситног песка. А чим __ они ______, _________ да
прави нова одела нижући бисер и седеф на дуга влакна лике.
За то време рибе су спремале вир за забаву. Пред вече ______
__ Раку Кројачу да виде шта је с хаљинама.
Решење
навали, пошаље, се врате, почне, упуте се

Задатак
Распореди подвучене речи према врсти којој припадају:
Ја мислим да нема смисла писати предговор аутобиографији.
Ако живот човечји и има неки предговор, он је тако интимне природе да се о
њему уопште и не пише. Али се мени предговором ваља оправдати што сам
предузео овај посао – писање биографије – којим се обично баве пропали
политичари. И ето, тога оправдања ради, ја морам ову прву главу посветити
предговору.
а) Именице:
б) Придеви:
в) Заменице:
г) Прилози:
д) Бројеви:
ђ) Глаголи:
е) Предлози:
ж) Везници:
з) Речце:

_____________________________________.
_____________________________________.
_____________________________________.
_____________________________________.
_____________________________________.
_____________________________________.
_____________________________________.
_____________________________________.
_____________________________________.

Решење
а) Именице: смисла, живот, предговором, писање
б) Придеви: човечји, интимне
в) Заменице: ја, неки, овај, којим, тога
г) Прилози: тако, обично
д) Бројеви: прву
ђ) Глаголи: мислим, писати, морам
е) Предлози: о, ради
ж) Везници: ако, да, али, и
з) Речце: не, ето

CJ.1.3.5. разликује просте речи од твореница; препознаје корен речи; гради реч
према задатом значењу на основу постојећих творбених модела
Задатак
Разврстај дате речи у две групе према њиховом корену. Прецртај речи које не
припадају ниједној од тих група.

__________
__________
__________
__________

лепак
улепшати
лептир
прилепити
лепљив
лепота
Лепосава
клепити
налепница
прелеп

__________
__________
__________
__________

Решење
Једна група: лепак, прилепити, лепљив, налепница
Друга група: улепшати, лепота, Лепосава, прелеп
Прецртати: лептир, клепити

CJ.1.3.6.
препознаје синтаксичке јединице (реч, синтагму, предикатску
реченицу и комуникативну реченицу)
Задатак
Напиши колико у следећем тексту има комуникативних, а колико
предикатских реченица:
После тога, царев син почне сам путовати по свету и тако,
путујући задуго, дође у једну планину и заноћи код једног пустињака.
Сутрадан настави пут.
а) Број комуникативних реченица: ______________.
б) Број предикатских реченица: ______________.
Решење
а) две (2)
б) четири (4)

CJ.1.3.7. разликује основне врсте независних реченица (обавештајне, упитне,
заповедне)
Задатак
Иза сваке независне предикатске реченице напиши назив врсте којој те
реченице припадају:
– Господине професоре, шта су то магареће године? __________________
– Причајте, господине! ___________________
– Дјецо, па ви сте сад у магарећим годинама. ___________________
Решење
упитна
заповедна
обавештајна (изјавна)

CJ.1.3.8. одређује реченичне и синтагматске чланове у типичним (школским)
примерима
Задатак
Пажљиво прочитај следећу реченицу и одреди службу реченичних чланова,
као што је започето.
Ивана, моја комшиница, прави недељом воћне колаче.
1. Ивана

a) објекат

2. моја комшиница

б) субјекат

3. прави

в) апозиција

4. недељом

г) предикат

5. воћне колаче

д) прилошка одредба

Решење
1 б), 3 г), 4 д), 5 а)

Задатак
У следећим реченицама истакнуте су синтагме. Подвуци њихове главне речи.
Немања је седео на обали речице. Протицало је сунчано
августовско поподне, али је он био узнемирен: ниједан план који је смислио
није му био довољно добар. Размишљајући о томе, откинуо је једну травку
и стао да је грицка.
Решење
обали речице, сунчано августовско поподне, довољно добар, размишљајући о
томе

CJ.1.3.9. правилно употребљава падеже у реченици и синтагми
Задатак
Напиши одговарајући облик речи из заграда. Води рачуна о смислу реченице.
Рођена сам у ________________ (Рабровица), где је мој отац био
учитељ. Али, још док сам била беба, пренели су ме у _________________
(Бранковина). То је, такође, село у _______________________ (ваљевски
крај), који је пун ________________ (шумарци).
Било је и _______________ (реке), брзих и лепих. Поред
________________________ (једна таква река) и ја сам расла. Тамо сам са
______________________ (дечаци) правила __________________ (воденице)
од _____________________ (кукурузовина). Одрасла сам слушајући песме
________________ (птице), што ми је касније помогло у ________________
(наука), а и за _______________ (поезија) је било важно.
Решење
Рабровици, Бранковину, ваљевском крају, шумарака, река, једне такве реке,
дечацима, воденице, кукурузовине, птица, науци, поезију
CJ.1.3.10. правилно употребљава глаголске облике (осим имперфекта)
Задатак
Напиши глаголе из заграда у одговарајућем облику.
Ја управо ______________ (завршавати) основну школу. За
неколико дана ___________ (полагати) пријемни испит. ____________
(волети) да се упишем у гимназију, али не знам да ли ћу успети.
Још пре два месеца ______________ (почети) да _____________
(учити), али родитељи ми стално понављају: „____________ (вежбати) сваког
дана и успећеш!“
Решење
завршавам
полагаћу, ћу полагати, полажем
волео бих, волела бих
Почео сам, почела сам, учим
Вежбај

CJ.1.3.11. препознаје бирократски језик као непожељан начин изражавања
Задатак
У сваком пару реченица прецртај ону реченицу која је написана
бирократским језиком.
а) Метеоролози очекују да ће захладнети. – Метеоролози очекују да ће се
појавити период ниских температура.
б) Вршимо услуге тапацирања намештаја. – Тапацирамо намештај.
в) Немамо довољно финансијских средстава. – Немамо довољно новца.
г) Цене су поново порасле. – Поново је дошло до раста цена.
Решење
Бирократске реченице су следеће:
а) Метеоролози очекују да ће се појавити период ниских температура.
б) Вршимо услуге тапацирања намештаја.
в) Немамо довољно финансијских средстава.
г) Поново је дошло до раста цена.

У подобласти ЛЕКСИКА ученик/ученица:
CJ.1.3.12. познаје основне лексичке појаве: једнозначност и вишезначност речи;
основне лексичке односе: синонимију, антонимију, хомонимију; метафору као
лексички механизам
Задатак
Повежи речи из леве колоне с речима из десне колоне тако да добијеш
парове синонима.
У левој колони једна је реч сувишна.
1. хуман

a) частан

2. честит

б) човечан

3. опрезан

в) досетљив

4. стидљив

г) предострожан

5. довитљив
Решење
1 б), 2 а), 3 г), 5 в)
Задатак
Прочитај следеће реченице:
1. Посматрам беле мишиће који трче брзо.
2. Од дугог вежбања заболели су ме трбушни мишићи.
Реч мишић у првој реченици употребљена је у значењу мали миш, а у другој
реченици у значењу еластични орган код животиња и човека.
Наведена значења речи илуструју појаву која се назива:
а) полисемија;
б) антонимија;
в) синонимија;
г) хомонимија.
Решење
г) хомонимија

Задатак
а) Међу следећим паровима речи подвуци антониме:
доћи – долазити
доћи – стићи
доћи – отићи
б) Напиши антониме следећих речи:
светао
испод
близу

___________________
___________________
___________________

Решење
а) доћи – отићи
б) светао – таман; испод – изнад; близу – далеко

Задатак
Заокружи слово испред реченица у којима је значење подвучене речи
добијено помоћу метафоре:
а) Птици је зарасло сломљено крило.
б) Отворићу лево прозорско крило.
в) Добро је постављати себи високе захтеве.
г) Зграде у мојој улици нису много високе.
Решење
б) Отворићу лево прозорско крило.
в) Добро је постављати себи високе захтеве.

CJ.1.3.13. препознаје различита значења вишезначних речи које
употребљавају у контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.)

се

Задатак
Заокружи слово испред примера у којем реч погодити значи „разрешити,
одгонетнути“.
а) Погодио ме је тим речима.
б) Погодио сам га лоптом.
в) Погодио је значење непознате речи.
г) Погодио је пут до станице.
Решење
в) Погодио је значење непознате речи.

CJ.1.3.14. зна значења речи и фразеологизама који се употребљавају у
контексту свакодневне комуникације (у кући, школи и сл.), као и оних који се
често јављају у школским текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и
сл.)
Задатак
Повежи израз из леве колоне са одговарајућим значењем из десне колоне,
као што је започето:
1. разбити лед

а) вредно се посветити послу

2. ухватити маглу

б) прећи границу допуштеног

3. превршити меру

в) савладати прве тешкоће

4. загрејати столицу

г) побећи, нестати

Решење
1 в), 2 г), 3 б), 4 а)
Задатак
Допуни следеће реченице:
а) Ако се неко сасвим повукао, прикрио, одустао од учешћа у збивањима,
кажемо да се сакрио у ____________ рупу.
б) Ако се неко свети, узвраћа некоме истом мером, онда кажемо:
„_____________ за ___________, зуб за зуб“.
в) Ако се неко труди да буде неприметан, онда се прави мањи од
_______________ зрна.
г) Ако је неко немиран, узрујан, узбуђен због нечега, каже се да седи као на
_________________.
Решење
а) мишју
б) око (за) око
в) макова, маковог
г) иглама

CJ.1.3.15. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог
састава и/или контекста у коме су употребљени (једноставни случајеви)
Задатак
Прочитај следећу реченицу.
Пошто је за добру организацију великих спортских такмичења потребно
много људи, а новца нема довољно за све, организатори се ослањају на помоћ
волонтера, међу којима увек има доста ученика основних и средњих школа.
Реч волонтер из реченице значи:
а) одабрани ђак неке школе, који се бави тимским спортом;
б) млади спортиста, представник своје земље на такмичењу;
в) особа која добровољно и бесплатно обавља неку службу;
г) лице које без препоруке ради уместо стално запослених.
Заокружи слово испред тачног одговора.
Решење
в) особа која добровољно и бесплатно обавља неку службу

Задатак
Прочитај следећи одломак из дела Уметност и њена историја.
Најзначајнија црта римске архитектуре, ипак, јесте коришћење лукова. Овaj је
изум играо малу или никакву улогу у грчком градитељству, премда је,
вероватно, био познат и грчким неимарима. Саставити лук од посебних,
клинасто углављених каменова прилично је сложена вештина.
1. Реч неимар значи:
а) вајар;
б) историчар;
в) градитељ;
г) састављач.
Заокружи слово испред тачног одговора.
2. Напиши реч која има исто значење као реч „црта“ из прве реченице.
_______________________________________
Решење
1. в) градитељ
2. одлика, карактеристика, обележје, особина (једна реч)

CJ.1.3.16. служи се речницима, приручницима и енциклопедијама
Задатак
У Речнику српског језика значења речи кухиња обележена су бројевима од 1
до 3 и дефинисана су на следећи начин:
1. а. просторија (ређе посебна зграда) у којој се кува, припрема јело, храна. б.
организована исхрана уз неку установу, фабрику и сл. за њене чланове; менза:
ђачка~, школска~, 2. начин, вештина кувања, припремања јела; само јело,
храна: француска~, 3. фиг. место, средина, центар где се смишљају, одакле се
шире лажне вести, клевете, пропаганда, сплетке и сл.
Пронађи под којим се бројем у речнику налази значење речи кухиња у
следећој реченици:
Има пуно ресторана у којима се спрема добра српска кухиња.
То значење се у речнику налази под бројем:
а) 1.а.
б) 1.б.
в) 2.
г) 3.

Заокружи слово испред тачног одговора.

Решење
в) 2.
У подобласти НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК ученик/ученица:
CJ.1.3.17. разликује појмове књижевног и народног језика; зна основне податке
о развоју књижевног језика код Срба (од почетака до данас)
Задатак
Напиши назив књижевног језика којим је написано Мирослављево јеванђеље.
_____________________
Решење
српскословенски језик

CJ.1.3.18. зна основне податке о пореклу и дијалекатској разуђености српског
језика
Задатак
Заокружи слова испред тачних тврдњи.
а) Српски језик је источнословенски језик.
б) Словенски језици припадају индоевропској породици језика.
в) Словачки и словеначки су словенски језици.
г) Екавски и (и)јекавски су различити изговори једног језика.
д) Дијалекат је исто што и књижевни језик.
ђ) Косовско-ресавски дијалекат је ушао у основицу књижевног језика.
Решење
б) Словенски језици припадају индоевропској породици језика.
в) Словачки и словеначки су словенски језици.
г) Екавски и (и)јекавски су различити изговори једног језика.

CJ.1.3.19. зна основне податке о језицима националних мањина
Задатак
У Србији има више језика националних мањина. У овом низу наведени су
неки од њих. Подвуци их.
енглески, русински, руски, мађарски, српски, француски, ромски
Решење
русински, мађарски, ромски
CJ.1.3.20. има позитиван став према дијалектима (свом и туђем)*
CJ.1.3.21. разуме важност књижевног језика за живот заједнице и за лични
развој*

4. КЊИЖЕВНОСТ
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:
CJ.1.4.1.
повезује наслове прочитаних књижевних дела (предвиђених
програмима од V до VIII разреда) са именима аутора тих дела
Задатак
Повежи линијама наслове песама са именима њихових аутора. Један наслов је
сувишан.
Светли гробови
Симонида
Отаџбина
Небо
Очију твојих да није

Милан Ракић
Васко Попа
Јован Јовановић Змај
Ђура Јакшић

Решење
Светли гробови, Јован Јовановић Змај; Симонида, Милан Ракић; Отаџбина,
Ђура Јакшић; Очију твојих да није, Васко Попа

CJ.1.4.2. разликује типове књижевног стваралаштва (усмена и ауторска
књижевност)
Задатак
Испред одлика које су карактеристичне за усмено стваралаштво упиши знак
+. Ако се одлика не односи на усмено стваралаштво, упиши знак −.

Дела стварају обдарени непознати појединци.
Дела нису подложна промени, преносе се увек у истом облику.
У делима се користе стални епитети, устаљени почеци и
завршеци.

+ или
−

Решење
+ или
−
Дела стварају обдарени непознати појединци.
+
Дела нису подложна промени, преносе се увек у истом облику.
−
У делима се користе стални епитети, устаљени почеци и +
завршеци.

CJ.1.4.3. разликује основне књижевне родове: лирику, епику и драму
Задатак
Одреди ком књижевном роду припада дело из ког је преузет следећи
одломак:
,,На пространој површини Великог пијаца почели су јед ног да на да слажу
неке греде и летве и да гомилају сандуке. Идући из школе, ми смо се
заустављали и посматрали запослене људе, странце и домаће, како предано,
очигледно с неким планом, послују око тих ствари, и како у том раду свака од
њих добија своје ме сто, свој нови изглед и тиме об јашњење и оправдање. Све
заједно: подиже се циркус.“
Заокружи слово испред тачног одговора.
Одломак припада:
а) лирском књижевном роду;
б) епском књижевном роду;
в) драмском књижевном роду.
Решење
б) епском књижевном роду

CJ.1.4.4.
препознаје врсте стиха (римовани и неримовани; осмерац и
десетерац)
Задатак
Подвуци стихове у осмерцу.
Саву, Млаву и Мораву
Прелазећи ја,
Тебе сам се зажелео
И лакога сна.
Решење
Саву, Млаву и Мораву
Прелазећи ја,
Тебе сам се зажелео
И лакога сна.

CJ.1.4.5. препознаје различите облике казивања у књижевноуметничком
тексту: нарација, дескрипција, дијалог и монолог
Задатак
Међу понуђеним облицима казивања заокружи онај који одговара наведеном
одломку из приповетке Кањош Мацедоновић Стефана Митрова Љубише.
– Ми се надали да ће нам доћи бољи и виши јунак негo си ти.
Наједи се Кањош да пукне:
– Моја господо! Бољи и виши пођоше бољијема и вишијема, а ја једва вас
допадох.
нарација

дескрипција

дијалог

монолог

Приспије Кањош у Млетке на Цвијети, у најљепше доба године. Гдје ће, гдје
неће, те он код оне тројице гдје је пио кафу.
нарација

дескрипција

дијалог

монолог

Свод јој је позлатом извезен, ступови мраморни златном жицом опточени,
столи од кадифе с бисерним уресом, а дуждево престоље од слонове кости
окићено ловорјем.
нарација

дескрипција

Решење
дијалог; нарација; дескрипција

дијалог

монолог

CJ.1.4.6. препознаје постојање стилских фигура у књижевноуметничком
тексту (епитет, поређење, ономатопеја)
Задатак
Препиши из стихова песме Вече Војислава Илића бар две ономатопејске речи.

Све грли мир и сан. Покашто заурла само
Суседов стари пас, ил’ позно дошавши с рада,
Испреже ратар плуг и стоку уморну поји,
И ђерам шкрипи све и вода жуборећ’ пада.
_______________

_______________

Решење
заурла, шкрипи, жуборећ (признају се два или три одговора)

CJ.1.4.7. уочава битне елементе књижевноуметничког текста: мотив, тему,
фабулу, време и место радње, лик...
Задатак

Прочитај песму Јована Јовановића Змаја из збирке Ђулићи и
размисли о мотиву цвета у стиховима.
XIX
Молио сам очи,
Да сузе не лију,
И молио сам прси,
Да тако не бију.
И преклињ’о сам љубав,
Та да ме не куша;
Ал’ љубав, очи, срце,
Нико ме не слуша.
А један цветић што га
Најлепши роди мај,
Чуо је шта сам крио –
Најтананиј’ уздисај.
Мирис се тога цвета
С уздахом замрси,
И цветак порумене,
Паде ми на прси.
Па сад ми цветак дражи
Од самих очију,
Па сад ми цветак ближи
Од самих прсију;
Па сад ме љубав гони
Да иштем опроштај –
Гле, шта учини са мном
Малени цветак тај.
На кога мисли лирски субјект када говори о цвету, цветићу и цветку?
____________________________________
Решење
на драгу (на жену, на вољено биће)
CJ.1.4.8. има изграђену потребу за читањем књижевноуметничких текстова и
поштује национално, књижевно и уметничко наслеђе*
CJ.1.4.9. способан је за естетски доживљај уметничких дела*

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме на средњем нивоу.
1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
У области ВЕШТИНА
ученик/ученица:

ЧИТАЊА

И

РАЗУМЕВАЊЕ

ПРОЧИТАНОГ

CJ.2.1.1. чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично
читање“ (ради брзог налажења одређених информација); читање „с оловком у
руци“ (ради учења, ради извршавања различитих задатака, ради решавања
проблема); читање ради уживања*
CJ.2.1.2. познаје врсте неуметничких текстова (излагање, технички опис,
техничко приповедање, расправа, реклама)
Задатак
Заокружи слово испред неуметничког текста који је пример за
техничко приповедање.
а) Нови број Доситеја доноси вам разоноду са, чак, 20 квизпитања! Часопис Доситеј можете наручити одмах преко школске библиотеке
и платити годишњу претплату у само две рате. Сваке године чека вас четири
примерка овог листа. Пријавите се, што пре, јер знајте: Доситеј награђује!
б) Упутство за играче квиза: Број учесника квиза није
ограничен. Пред вама је 20 питања. Имате времена 30 минута за решавање
задатака. Уз свако питање налазе се три понуђена одговора. Ваш ће задатак
бити да свако питање пажљиво прочитате и заокружите слово испред тачног
одговора. Након истека предвиђеног времена, проверите ваше одговоре према
решењу на страни 24. Победник је онај учесник који буде имао највише
тачних одговора.
в) Часопис Доситеј из Горњег Милановца намењен је неговању
непролазних националних вредности. Он је уписан у регистар средстава
јавног информисања под редним бројем 2.570. Часопис је ослобођен плаћања
пореза на промет по члану 32 став 1 тачка 12 Закона о акцизама и порезу на
промет.
г) Није било лако да се утврди када се тачно родио Доситеј
Обрадовић пошто се није могло доћи до тачних података. Као године рођења
узимају се 1739. и 1740. Зна се да је на крштењу добио име Димитрије и да су
његови родитељи отац Ђурађ и мајка Круна.
Решење
б)

CJ.2.1.3. препознаје и издваја језичка средства карактеристична за различите
функционалне стилове
Задатак
Прочитај текст и размисли о одликама стила којима је текст написан.
Војислав Илић је наш први песник модерне, парнасовац1, који
је у последњим годинама певања наслутио симболизам. Својом поезијом је
утицао на српске песнике с краја 19. века и почетка 20. века.
Пут којим је Војислав Илић дошао до свог песничког израза
био је посебан. Он се није угледао на неког од тадашњих француских песника
– парнасоваца, јер су интересовања за парнасовце, први преводи и коментари
њихове поезије код нас наступили касније. Учитељи Војислава Илића били су
руски песници романтизма.
______________________

Парнасовци – (назив узет према брду Парнас у Грчкој, које је по предању било место
бога Аполона и његових девет муза, заштитница уметности и науке) представљају групу
песника који су сарађивали у заједничким збиркама под насловом Савремени Парнас,
од којих је прва објављена 1866. године у Француској.

1

Допуни следећу реченицу.
У тексту је истакнута фуснота. Коришћење фусноте је најчешће одлика
_____________ стила.
Решење:
научног стила

CJ.2.1.5. проналази, издваја и упоређује информације из два краћа текста или
више њих (према датим критеријумима)
Задатак
Прочитај наведене текстове и одреди шта је заједничко у њима.
Текст 1
Медвед је медвед зато што је „медојед“, што једе мед. Зна се да
медвед није само медојед; кад нема меда, он је „свејед“: биљојед и месојед.
Па ипак, медвед је у свим словенским језицима назван по меду, јер од све
хране највише воли – мед. А у старој постојбини Словена, тамо у шумама иза
Карпата, тамо је било много меда.
Није само медвед – медвед. И човека понекад назову медведом – ако је
крупан, или ако је груб, неспретан, трапав, трунтав и незграпан.
Текст 2
Медвед ијек. медвјед (дијал. ијек. међед) м 1. зоол. у мн.: породица
сисара Ursidae, крупне звери здепастог, незграпног тела, густог кудравог
крзна, ситних очију, малих ушију, кратког репа и снажних канџи на
прстима, чије различите врсте живе највише у шумама Европе, Азије и
Америке (у нашим крајевима мрки медвед Ursus Arctos). 2. фиг. презр.
незграпан, трапав, одн. неотесан, ограничен, глуп човек.
Из оба текста може се сазнати:
а)

како је медвед у словенским језицима добио име;

б)

на којим континентима медведи данас живе;

в)

каквог човека називамо медведом;

г)

која је омиљена храна медведа.
Заокружи сло во испред тачног одговора.

Решење
в) каквог човека називамо медведом

CJ.2.1.7. препознаје став аутора неуметничког текста и разликује га од
другачијих ставова изнетих у тексту
Задатак
Прочитај пажљиво следећи текст и одреди какав је став аутора
текста према насилном понашању младих.
НАСИЉЕ У ШКОЛАМА
Недавно је у 115 школа спроведено истраживање о насиљу
међу ученицима. Установљено је да у насилној комуникацији не учествује
71% ученика. Другим речима, 71% ученика нису ни жртве, ни насилници.
Значи, нешто више од четвртине испитаних ученика, тачније 29%,
појављује се у „кругу насиља“ било као жртве било као насилници. У улози
жртве је 21% од укупног броја испитаних. Неке жртве су истовремено и
насилници. У испитиваној групи има 4% таквих ученика.
Најчешћи облици насилног понашања ученика су вређање и
исмевање. Оваква понашања ученика наставници углавном толеришу као
облик нормалне вршњачке комуникације на школском узрасту. Неки
стручњаци, међутим, сматрају да је то проблем и да би требало утицати на
такав став наставника.
Аутор овог текста изражава следећи став према насилном понашању младих:
а) незаинтересован је;
б) уздржан је;
в) забринут је;
г) бесан је.
Заокружи слово испред тачног одговора.

Решење
б) уздржан је

2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:
CJ.2.2.1. саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је
целовит и кохерентан
Задатак
Свако од нас има своје омиљено место. То је место на коме се
осећа добро и сигурно, на коме је срећан и задовољан. Оно може да буде
близу или далеко, може да буде стварно или измишљено. Твој је задатак да
нам опишеш своје омиљено место тако да нам се учини да смо и ми били
тамо.
За овај задатак имаш укупно 90 минута. За то време треба да
одлучиш о чему ћеш писати, са колико и каквих детаља ћеш нам представити
своје омиљено место, како ћеш нам најбоље објаснити зашто ти је толико
драго. Затим треба да напишеш рад, поново га прочиташ, провериш има ли
грешака и исправиш све грешке које уочиш (ако треба, препиши свој рад). Не
заборави да свом раду даш и наслов.
Твој рад ће се оцењивати на основу тога:
– колико је текст јасан, целовит и кохерентан;
– колико су добро изабрани детаљи којима нам дочараваш своје
омиљено место;
– колико поштујеш правописна правила.
Молимо те да пишеш читко.
Срећан рад!
Решење
Оцењује се колико је рад јасан, целовит и кохерентан, колико је одговорено
на тему, колико су добро изабрани детаљи и колико се поштују правописна
правила.
Задатак
Школе су места у којима се у сваком тренутку нешто догађа: и
на часу, и на одморима, и пре почетка наставе, и кад се она оконча. Сети се
једног догађаја из своје школе и испричај га и нама.
За овај задатак имаш укупно 90 минута. За то време треба да
одлучиш о чему ћеш писати, који ћеш нам догађај испричати. Шта се све
десило, где и када, ко је учествовао? Која је била твоја улога у томе што се
десило, како си се осећала/осећао? Затим треба да напишеш рад, поново га
прочиташ, провериш има ли грешака и исправиш све грешке које уочиш (ако
треба, препиши свој рад). Не заборави да свом раду даш и наслов.

Твој рад ће се оцењивати на основу тога:
– колико је текст јасан, целовит и кохерентан;
– колико уверљиво су представљени догађај и контекст у ком се он
одвија;
– колико поштујеш правописна правила.
Молимо те да пишеш читко.
Срећан рад!
Решење
Оцењује се колико је текст јасан, целовит и кохерентан; колико је одговорено
на тему, колико уверљиво су представљени догађај и контекст у ком се он
одвија; колико се поштују правописна правила.
Задатак
Сви кажу да је пријатељство важно, али различити људи на
различите начине објашњавају шта за њих значи израз „право пријатељство“.
Изнеси нам своје мишљење о пријатељству. Објасни нам шта је за тебе
пријатељство, шта одликује правог пријатеља и по чему се право
пријатељство разликује од оног које то није.
За овај задатак имаш укупно 90 минута. За то време треба да
одлучиш како ћеш нам најбоље објаснити појам пријатељства, тако да ми, као
и свако други ко чита твој рад, схватимо шта за тебе то значи.
Затим треба да напишеш рад, поново га прочиташ, провериш
има ли грешака и исправиш све грешке које уочиш (ако треба, препиши свој
рад). Не заборави да свом раду даш и наслов.
Твој рад ће се оцењивати на основу тога:
– колико је текст јасан, целовит и кохерентан;
– колико јасно си изнео и образложио свој став о пријатељству;
– колико поштујеш правописна правила.
Молимо те да пишеш читко.
Срећан рад!
Решење
Оцењује се колико је текст јасан, целовит и кохерентан, колико јасно је изнет
и образложен став о пријатељству и колико се поштују правописна правила.

CJ.2.2.2. саставља вест, реферат и извештај
Задатак
Твоју школу је посетио познати спортиста. Он је говорио о потреби да се
деца и млади више баве спортом и да се што више дечака и девојчица укључи
у спортске активности. Напиши у неколико реченица вест о томе зa школски
лист. Не заборави да даш наслов вести. Води рачуна о подацима које вест
треба да садржи.
_________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Решење
Вест садржи одговоре на питања: ко, шта, где, када, како (зашто).

CJ.2.2.3. пише резиме краћег и/или једноставнијег текста
Задатак
Напиши резиме следећег текста, тако што ћеш у њему пронаћи најважније
идеје и сажети их у три до пет реченица:
Током већег дела своје историје Римљани су – веровали или не
– имали само 18, и словима осамнаест, различитих личних имена. Штавише, и
од тих осамнаест у широј употреби било је само једанаест: Аул, Децим, Гај,
Гнеј, Луције, Марко, Публије, Квинт, Секст, Тиберије и Тит. Осталих седам
имена – Апије, Кесон, Мамерк, Маније, Нумерије, Сервије, Спурије –
добијали су само чланови појединих аристократских породица. Других имена
није било. Понека која су забележена у најранијој римској историји или у
легендама, као Ромул, Рем, Нума, Амулије итд., касније су изашла из
употребе.
Добро, а жене? – упитаће неко. Сви примери које смо досад
навели тичу се мушкараца, али свакако су и жене морале имати лична имена!
Одговор и у овом случају звучи невероватно с данашњег становишта, али
нормално с римског: нису их имале. У старом Риму о равноправности између
полова није било ни говора, жена је била очево власништво до удаје, а
мужевљево после тога, па се сматрало да јој „сопствено“ име и не треба.
Уместо тога носила је само родовско презиме у женском облику: „Ливија“ су
се звале све жене из рода Ливијеваца, „Корнелија“ оне из рода Корнелијеваца
и тако даље.
(Иван Клајн, Занимљива имена, прилагођено)
Решење
Наводе се најважније идеје (о броју имена, о томе како су жене и мушкарци
добијали имена). Резиме се пише у три до пет реченица.

CJ.2.2.4. зна основне особине говорног и писаног језика
Задатак
Ако је наведена особина типична за говорни језик, на линији поред ње
напиши „говорни“, а ако је типична за писани језик, напиши „писани“:
а) Остварује се у дијалогу. _____________
б) Реченице су дуже и сложеније. _____________
в) Допуњује се гестовима и мимиком. _____________
г) Реченице су недовршене и непотпуне. _____________
д) Формалан (званичан) је. _____________
Решење
а) говорни
б) писани
в) говорни
г) говорни
д) писани

CJ.2.2.5. зна правописну норму и примењује је у већини случајева
Задатак
Препиши исправно следеће реченице водећи рачуна о правописним
правилима:
1. јован петровић наставник у пензији позван је на премијеру представе мали
принц
2. премијера се не одржава у позоришту већ у сали ош жарко зрењанин у
новом саду
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Решење
1. Јован Петровић, наставник у пензији, позван је на премијеру представе
„Мали принц“.
2. Премијера се не одржава у позоришту, већ у сали ОШ „Жарко Зрењанин“(,)
у Новом Саду.
Задатак
Заокружи слово испред правилно написане скраћенице:
а) бр. (број);
б) итд (и тако даље);
в) нпр. (на пример);
г) др. (доктор);
д) стр (страна, страница).
Решење
а) бр. (број)
в) нпр. (на пример)
Задатак
У сваку од реченица упиши запету тамо где је то потребно:
а) Путујући по земљи свети Сава сврати у једну кућу да преноћи.
б) Када дође време вечере сви укућани окупише се око трпезе.
Решење
Путујући по земљи, свети Сава сврати у једну кућу да преноћи.
Кад дође време вечере, сви укућани окупише се око трпезе.

3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
У подобласти ГРАМАТИКА ученик/ученица:
CJ.2.3.1. одређу је место акцент а у речи; зна основна правила акценатске норме
Задатак
Подвуци наглашене самогласнике у датим паровима речи:
КОРАК – КОРАЧАТИ

ПИСАТИ – ПРЕПИСИВАТИ

ПРИЗНАТИ – ПРИЗНАЊЕ

ДОДАТИ – ДОДАВАТИ

ЛОВАЦ – УЛОВЉЕН

ОСМЕХ – СМЕШИТИ СЕ

Решење
КОРАК – КОРАЧАТИ, ПИСАТИ – ПРЕПИСИВАТИ,
ПРИЗНАТИ – ПРИЗНАЊЕ, ДОДАТИ – ДОДАВАТИ,
ЛОВАЦ – УЛОВЉЕН, ОСМЕХ – СМЕШИТИ СЕ

Задатак
Заокружи слова испред правила акцентовања речи у српском књижевном
језику:
а) акценти обично стоје на првом слогу у речи;
б) акценти не могу стајати на последњем слогу у речи;
в) на једносложним речима могу стајати само силазни акценти;
г) на двосложним речима могу стајати само узлазни акценти;
д) ненаглашене дужине се јављају само иза наглашених слогова;
ђ) ненаглашене дужине стоје само на последњем слогу у речи.
Решење
б) акценти не могу стајати на последњем слогу у речи
в) на једносложним речима могу стајати само силазни акценти
д) ненаглашене дужине се јављају само иза наглашених слогова

CJ.2.3.2. препознаје гласовне промене
Задатак
Повежи наведене речи у левој колони са одговарајућом гласовном променом
у десној колони. У левој колони једна реч је сувишна.
1. свадба

а) палатализација

2. вожња

б) прелазак Л у О

3. руски

в) једначење сугласника по звучности

4. сеоба

г) једначење сугласника по ме сту творбе

5. кружић
Решење
1 в), 2 г), 4 б), 5 а)

CJ.2.3.3. познаје врсте речи; препознаје подврсте речи; уме да одреди
облик променљиве речи
Задатак
У сваком наведеном низу глаголских облика прецртај онај који том низу не
припада.
а)

чујући, кујући, видећи, помоћи

б) рекосмо, дођосмо, говорасмо, прођосмо
в)

пливамо, кажимо, чувајмо, вежимо

Решење
помоћи, говорасмо, пливамо
Задатак
Прочитај следећу реченицу и упиши у табелу падеж у коме су подвучене
именице. Једно поље је већ попуњено.
Али упоредо са даном који је јачао доле над градом и овде око мене, расло је
и то моје сећање на догађај из детињства.
Именица у реченици

Падеж

даном
сећање

номинатив

детињства
Решење
даном (инструментал); детињства (генитив)

Задатак
Прочитај следећи текст и подвуци у њему прилоге за начин.
Игра жмурке с лоптом, као и све друге, има своја правила. Једно од њих је
следеће: са обележене тачке на ивици терена лопта се баца праволинијски
најближем играчу у слободном простору, он је одмах некоме додаје, а затим
брзо трчи на супротну страну.
Решење
праволинијски

брзо

CJ.2.3.4.
познаје основне начине
комбинована творба, претварање)

грађења

речи

(извођење,

слагање,

Задатак
Поред речи у левој колони упиши слово које стоји испред начина грађења те
речи. Води рачуна о томе да се неке од датих речи граде на исти начин.
1. прошетати се ____

а) извођење

2. затишје

____

б) слагање

3. прохладан

____

в) комбинована творба

4. људски

____

г) творба претварањем

5. отворен

____

6. гледалац

____

Решење
1. б), 2. в), 3. б), 4. а), 5. г), 6. а)

CJ.2.3.5.
препознаје подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми,
независних и зависних предикатских реченица)
Задатак
Заокружи слово испред врсте зависне реченице којој припада подвучена
реченица:
Застао сам да потражим слободно место.
а)

изрична реченица;

б) намерна реченица;
в)

условна реченица;

г)

последична реченица.

Решење
б) намерна реченица
Задатак
У следећем тексту подвуци зависне реченице:
Био у старо време неки сиромашан дечак, без оца и мајке.
Остављен сам себи, пође у свет да тражи рада. Иако је обишао преко десет
села, није нигде могао наћи посла. Тек се у десетом засеоку прохте неком
богаташу, који је имао посебна чобанина и за говеда и за овце и за свиње, да
најми чобанина и својим пчелама. Дечак пристане не мислећи много, јер је
већ био малаксао од глади и лутања.
Решење
Био у старо време неки сиромашан дечак, без оца и мајке. Остављен сам себи,
пође у свет да тражи рада. Иако је обишао преко десет села, није нигде могао
наћи посла. Тек се у десетом засеоку прохте неком богаташу, који је имао
посебна чобанина и за говеда и за овце и за свиње, да најми чобанина и
својим пчелама. Дечак пристане не мислећи много, јер је већ био малаксао од
глади и лутања.

CJ.2.3.6.

одређује реченичне и синтагматске чланове у сложенијим примерима

Задатак
У тексту су истакнуте неке синтагме. Подвуци њихове главне речи.
Ниједна постојећа теорија не може да објасни све особине
лоптастих муња. Међутим, једно је сасвим сигурно: лоптаста муња је
опасна.
Лоптасту муњу је врло тешко добити у експериментима. Један
научник из САД изјавио је да је, употребљавајући опрему какву је описао
Тесла, успео да изазове ватрене лопте пречника два центиметра.
Решење
ниједна постојећа теорија, све особине лоптастих муња, врло тешко, један
научник из САД, ватрене лопте пречника два центиметра
Задатак
У следећем примеру дате су три независне предикатске реченице. Подвуци
њихове субјекте, који су исказани синтагмом.
Врата су крчме ишарана именима, под кровом виси стари венац
ђурђевског цвећа, а окна на прозорима излепљена су пожутелим, старим
новинама.
Решење
Врата су крчме ишарана именима, под кровом виси стари венац ђурђевског
цвећа, а окна на прозорима излепљена су пожутелим, старим новинама.

CJ.2.3.7. препознаје главна значења падежа у синтагми и реченици
Задатак
Повежи сваки пример са значењем подвученог генитива у њему. Једно
значење је вишак.
Пример:

Значење:

1. стабла шљиве
2. прегршт шљива
3. боја шљиве

а) деоно
б) присвојно
в) месно
г) описно

Решење
1. б)
2. а)
3. г)

CJ.2.3.8. препознаје главна значења и функције глаголских облика
Задатак
1. У тексту су подвучени облици презента. Размисли о значењу тих облика.
Био један цар, па имао три сина и пред двором златну јабуку,
која би за једну ноћ и уцветала и узрела, и неко је обрао. Једном се стане цар
разговарати са својим синовима:
– Куд то нестаје род с наше јабуке?!
На то ће рећи најстарији син:
– Ноћас ја чувам јабуку, да видим ко је то бере.
И кад се смркне, он оде под јабуку и легне под њу.
Повежи облике презента са одговарајућим значењем:
се стане
нестаје
квалификативни презент
чувам
приповедачки презент
бере
презент за будућност
легне
2. У првој реченици у тексту употребљен је и потенцијал:
Био један цар, па имао три сина и пред двором златну јабуку,
која би за једну ноћ и уцветала и узрела, и неко је обрао.
Он служи да означи:
а) прошлу радњу која се једном одиграла;
б) прошлу радњу која се понављала;
в) претпостављену радњу;
г) будућу радњу.
Заокружи слово испред тачног одговора.
3. У тексту је употребљен и футур:
На то ће рећи најстарији син.
Он означава радњу која је будућа у односу на:
а) садашњи тренутак;
б) прошли тренутак;
в) будући тренутак;
г) било који тренутак.
Заокружи слово испред тачног одговора.
Решење
1.
се стане – приповедачки
нестаје – квалификативни
чувам – (презент) за будућност
бере – квалификативни
легне – приповедачки
2. б) да означи прошлу радњу која се понављала
3. б) прошли тренутак

У подобласти ЛЕКСИКА ученик/ученица:
CJ.2.3.9. познаје метонимију као лексички механизам
Задатак
Заокружи слово испред реченице у којој реч колено остварује значење путем
метонимије:
а) Милан је пао и повредио колено.
б) Моја сукња допире тачно до колена.
в) Мама је Милану закрпила колена на фармеркама.
г) Колено ме је заболело од клечања на песку.
Решење
в) Мама је Милану закрпила колена на фармеркама.

CJ.2.3.10. зна значења речи и фразеологизама који се јављају у школским
текстовима (у уџбеницима, текстовима из лектире и сл.), као и у литерарним и
медијским текстовима намењеним младима, и правилно их употребљава
Задатак
Кад се за неког каже да „воли да се кити туђим перјем“, онда то значи да он:
а) воли да позајмљује одећу од других;
б) сматра да су туђе идеје боље од његових;
в) приказује туђе заслуге као своје;
г) често носи одећу познатих креатора.
Решење
в) приказује туђе заслуге као своје

Задатак
Прочитај текст.
Изгледа да су Вавилонци први наслутили прави облик Земље,
али се то сазнање косило са њиховим верским традиционалним схватањима,
према којима је небо имало облик звона које је покривало Земљу. Зато се и
нису усудили да обелодане оно што им је изгледало очигледно, већ
препустише слободоумнијим Грцима да то учине.
1. Подвуци у тексту реч која значи „бити у нескладу“.
2. Реч „обелоданити“ значи:
а) објаснити;
б) објавити;
в) осудити;
г) обележити.
Заокружи слово испред тачног одговора.
Решење
1. косило (се)
2. б) објавити

CJ.2.3.11. одређује значења непознатих речи и израза на основу њиховог састава
и/или контекста у коме су употребљени (сложенији примери)
Задатак
Пажљиво прочитај следећу реченицу и одреди значење речи ветар
развигорац.
Крајем фебруара и почетком марта, неуобичајено за то доба године, на
Озрену је нагло отоплило, дунуо је ветар развигорац и дрвеће је пролистало.
Ветар развигорац је:
а) хладан пролећни ветар;
б) топао јесењи ветар;
в) топао пролећни ветар;
г) хладан зимски ветар.
Решење
в) топао пролећни ветар

4. КЊИЖЕВНОСТ
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:
CJ.2.4.1. повезује дело из обавезне лектире са временом у којем је настало и са
временом које се узима з а оквир приповедања
Задатак
Повежи наслове свих наведених књижевних дела са историјским догађајима
на које се та дела односе.
Дела:
Мемоари Проте Матеје Ненадовића

Историјски догађаји:
Косовски бој

Смрт мајке Југовића (народна песма)
Цар Лазар и царица Милица (народна песма)

Први српски устанак

Деобе Добрице Ћосића
Почетак буне против дахија (народна песма)

Други светски рат

Дневник Ане Франк
Решење
Смрт мајке Југовића (народна песма), Цар Лазар и царица Милица (народна
песма) − Косовски бој
Мемоари Проте Матеје Ненадовића, Почетак буне против дахија (народна
песма) − Први српски устанак
Деобе Добрице Ћосића, Дневник Ане Франк − Други светски рат

CJ.2.4.2. повезује наслов дела из обавезне лектире и род, врсту и лик из дела;
препознаје род и врсту књижевноуметничког дела на основу одломака, ликова,
карактеристичних ситуација
Задатак
Попуни табелу.
Наслов дела и име писца
Поход на Мјесец, Бранко Ћопић
Покондирена тиква, Јован
Поповић
Симонида, Милан Ракић
Решење

Наслов дела и име писца

Поход на Мјесец, Бранко Ћопић
Покондирена тиква, Јован
Поповић
Симонида, Милан Ракић

Књижевни
род

Књижевна врста

Књижевни
род
епика
Стерија драма

Књижевна врста

Стерија

лирика

приповетка
комедија
родољубива
песма

Задатак
Прочитај дати одломак и одреди књижевни род и књижевну врсту којој
припада дело из којег је узет одломак.
Цар се опјани и заспи, а царица справи кароцу и понесе цара у
камену пећину. Кад се цар у пећини пробуди и види ђе је, повиче:
– Ко ме овђе донесе?
А царица му одговори:
– Ја сам те донијела.
Цар је упита:
– Зашто си ти то од мене учинила? Да ли ти нијесам рекао да
више нијеси моја жена?
Онда му она, извадивши ону карту, рече:
– Истина је, честити царе, да си ми то казао, али погледај што
си на овој карти потписао: што ми буде најмилије у твојему дому да понесем
собом кад од тебе пођем.
Цар, видећи то, пољуби је и поврате се опет у царски двор.
Књижевни род: ________________________
Књижевна врста: _______________________
Решење
Књижевни род: епика
Књижевна врста: (народна) приповетка

CJ.2.4.3. разликује лирско-епске врсте (баладу, поему)
Задатак
Прочитај одломак из народне баладе Предраг и Ненад.
Кад је Предраг речи разабрао,
од стрâ љута стреле испустио,
пак притрча рањену јунаку,
скида њега с коња на травицу:
„Та ти ли си, мој брате Ненаде!
Ја сам Предраг, твој братац рођени.
Можеш ли ми ране преболети,
да подерем танане кошуље,
да те видам и да те завијам?“
Рањен Ненад њему одговара:
„Та ти ли си, мој брате рођени!
Вала богу кад сам те видео,
те ме жива моја жеља мину!
Не могу ти ране преболети,
већ ти проста моја крвца била!“
То изусти, па душицу пусти.
Над њим Предраг јаде јадикује:
„Јô Ненаде, моје јарко сунце!
Рано ти ми ти беше изишло,
па ми тако рано ти заседе!
Мој босиљче из зелене башче!
Рано ти ми беше процватио,
па ми тако рано ти увену!“
Па потрже ноже од појаса,
те удара себе у срдашце, —
мртав паде покрај браца свога.
Наведи једну одлику по којој препознајеш да је ова песма балада.
______________________________________________________
Решење
Ученик наводи једну од следећих одлика: трагичан крај у песми; садржи
лирске, епске и драмске елементе; тематика из породичног живота; нагли,
неочекивани преокрет.

CJ.2.4.4.
разликује књижевнонаучне врсте: биографију, аутобиографију,
дневник и путопис и научно-популарне текстове
Задатак
Пажљиво прочитај следећи одломак. Одреди којој књижевнонаучној врсти
припада дело из којег је узет одломак.
За крај, рећи ћу нешто о Гали. Те жене сам се одувек клонио,
немам разлога да то кријем. Први пут сам је срео у Кадакерасу, 1929. године,
на међународној изложби која је одржана у Барселони. Дошла је са Полом
Елијаром, са којим је тада била у браку.
Становао сам код Далија, километар далеко од Кадакераса,
места у коме су они одсели. Дали ми је узбуђено саопштио: „Стигла је једна
божанствена жена!“
Ово је одломак из:
а) путописа;
б) дневника;
в) биографије;
г) аутобиографије.
Заокружи тачан одговор.
Решење
г) аутобиографије

CJ.2.4.5. препознаје и разликује одређене (тражене) стилске фигуре у
књижевноуметничком тексту (персонификација, хипербола, градација,
метафора, контраст)
Задатак
У реченицама су подвучене стилске фигуре. Повежи назив стилске фигуре са
словом испред реченице у којој се та стилска фигура налази. Један назив
стилске фигуре је сувишан.
1. контраст

а) Замирисаше траве под плаштом ноћи.

2. хипербола

б) Упутио се у град празних бисага и пуна срца.

3. градација

в) Због мирне нарави и добронамерности

4. метафора

сви су јој се дивили.

5. персонификација г) Кржљава јабука је куњала крај расцветане крушке.

Решење
1. б); 4. а); 5. г)

CJ.2.4.6. одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика
Задатак
Пред тобом су испреметани одломци из романа Ане Ђокић
Понграшић Шемпи ти смопи да лимво те. Пажљиво прочитај све одломке и у
кружић поред сваког упиши бројеве од 1 до 5, тако да редослед бројева
одговара току приче. Један број је уписан.
Стајао је у гомили и жмурио. Није могао да гледа вратоломије које
је његов ујак изводио. Тек би после сваког аплауза зашкиљио на једно око
и уверио се да му је ујак још жив и у једном комаду.
– Браво, мајсторе!!! – чули су се узвици са свих страна.
Док је тако жмиркао гледајући ујака како лети ваздухом, и док је
слушао задивљене уздахе гомиле, Луки се наједном учинило као да се
никада ништа ружно у његовој породици није догодило. Осећао је само
срећу и понос.
Лука је ужурбано корачао стазом која је водила око језера. У
сусрет су му долазили бициклисти, ознојени џогери, ролери с пластичним
бочицама воде у рукама пред којима је морао да се склања у страну да га не
би срушили.
Иако је већ обишао пола стазе, нигде није видео ујака.
– Требало је до сада бар једном да прође поред мене, ако
тренира – помислио је приближавајући се месту око којег се сакупила
гомила људи.
На Ади су поред ограде ресторана три ролера изводила
вратоломије. Две девојке су седеле на оближњој клупи и задивљено их
гледале.
У својим металик сребрним инвалидским колицима (а
заправо обичним сивим) Лукин је ујак застао и посматрао их. Круг који је
управо направио око језера није био довољан да смири узбуђење које је
осећао у грудима. Још му се чинило да види осмех свог шурака и чује
његове речи:
– Спремај се , Златане. Путујеш на Олимпијаду!
Дошло му је да се гласно насмеје. Уместо тога, снажно је
погурао точкове и пришао огради ресторана. Знао је да га гледају.
– Сигурно опет ролери нешто изводе – закључио је
настављајући потрагу за ујаком, када је зачуо део разговора двоје клинаца.
– Јеси ли видео? У инвалидским колицима, човече!
Одмах је знао о коме је реч. Скренуо је са стазе и потрчао
право према окупљеној гомили. Поново се зачуо жамор, а онда велики
пљесак. Лука је већ претпостављао на какав ће призор наићи.

То му уопште није сметало. Откако је још тамо пре једанаест
година настрадао и сео једном заувек у ова колица, био је навикнут на
знатижељне погледе.
Покушао је да ради све што и они. Залетао се. Прескакао
постављене кутије, цигле и торбе, возикао се лево-десно по ивици ограде,
окретао на точковима док се небо око његове главе вртело све брже и брже.
Негде у даљини чуо је жамор и пљесак.
На тренутак му се учинило да цео свет навија за њега.
Решење
5, 3, 1, 4, 2

CJ.2.4.7.
разликује облике казивања у књижевноуметничком
приповедање, описивање, монолог/унутрашњи монолог, дијалог

тексту:

Задатак
На линији испод сваког одломка напиши назив одговарајућег
облика казивања (монолог, дијалог, нарација, дескрипција).
– Идеш ли роде?
– Идем, идем!
– Је ли ти студено?
– Да!
Облик казивања је _____________________________.
Јеротије (сам): ... Ја, плава риба, ал’ треба је упецати. Треба вешто
натаћи мамац, спустити удицу у воду, па мирно... ћутиш, не дишеш... а тек
пловак заигра, а ти – хоп!... Искочи удица, а кад погледаш: на удици – класа!
Облик казивања је _____________________________.
Кроз прозор „гостинске собе“ видела се стара крушка која се дизала свега
неколико метара од куће, а иза ње се ширила башта са цвећем, на коју се
настављао пространи воћњак, сличан неком малом гају.
Облик казивања је _____________________________.
После неког времена појави се неки млади сликар. Изложи слике и очекиваше
суд јавног мњења. Слике нису биле рђаве. Ја сам их као странац једини и
гледао, а од домаћих не хте нико отићи.
Облик казивања је _____________________________.
Решење
дијалог, монолог, описивање, приповедање

Задатак
Који облик казивања препознајеш у наведеном одломку из
народне бајке Златна јабука и девет пауница?
Био један цар, па имао три сина и пред двором златну јабуку,
која за једну ноћ и уцвета и узре и неко је обере, а никако се није могло
дознати ко. Једном стане се цар разговарати са својим синовима:
− Куда се то дева род с наше јабуке?
На то ће рећи старији син:
− Ја ћу ноћaс чувати јабуку, да видим ко је бере.
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) приповедање;
б) описивање;
в) монолог;
г) унутрашњи монолог.
Решење
а) приповедање

CJ.2.4.8. уочава разлик у између препричавања и анализе дела
Задатак
Следеће реченице односе се на роман Сеобе Милоша Црњанског. Уз сваку
наведену реченицу упиши препричавање ако се њоме препричава то дело,
или анализирање ако се њоме дело анализира.
а) На захтев маркиза Асканија Гвадањи, Вук Исакович прикупља и опрема
један пук српских војника и води их на далеку Рајну, у рат Аустрије против
Француза.
________________
б) Пејзаж и природа, доведени у везу са човеком, срце су ове књиге. Све то
укупно, разуме се, трепери емоцијом и тражи лирски тон.________________
в) Када је стигла зима, Подунавски пук, који се витешки борио на Рајни,
остављен је да зимује у туђини и да се сналази како зна и уме.
________________
г) Као и многи елементи у делу Милоша Црњанског, и његов стил је опор за
многе, али богат, сочан, ефектан и сасвим свој. ________________
Решење
а) препричавање
б) анализирање
в) препричавање
г) анализирање

CJ.2.4.9. уме да води дневник о прочитаним књигама*

Следећи искази описују шта ученик/ученица зна и уме
на напредном нивоу.

1. ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
У области ВЕШТИНА ЧИТАЊА И РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ
ученик/ученица:
CJ.3.1.1. проналази, издваја и упоређује информације из два дужa текстa
сложеније структуре или више њих (према датим критеријумима)
Задатак
Прочитај пажљиво два текста различитих аутора о насилном
понашању младих у школама. Одреди како се та два аутора односе према
насилном понашању младих у школама.
Аутор А:
Недавно је у 115 школа спроведено истраживање о насиљу
међу ученицима. Установљено је да 71% ученика није ни на који начин
увучено у насилну комуникацију са вршњацима, односно, нису ни жртве, ни
насилници. То истовремено значи да се нешто више од четвртине ученика,
тачније 29%, појављује у „кругу насиља“, неки као жртве а неки као
насилници. У улози жртве насиља сувише је велики број ученика, чак 21%
свих испитаних ученика.
Неке жртве су истовремено и насилници. У испитиваној групи
има 4% таквих ученика. У тој групи, најчешћи облици насилног понашања су
вређање и исмевање. Дакле, ови ученици напа дају речима.
Аутор Б:
Највећи број ученика изјавио је да су у току свог школовања,
за време наставе или после ње, били изложени исмевању, вређању,
погрдним надимцима. Наводе, та кође, и друге непријатности: неумесно
задиркивање, ширење лажи о њима, одвраћање других ученика да се
друже с њима.
И наставници и остали запослени у школи потврђују да су
вређање и ударање свакодневни облик насилног понашања у школи.
Само регистровање проблема не значи да имамо разлога да одахнемо.
Напротив, ови облици насиља ла ко се прикривају, олако схватају, „лакше“
подносе и „лече“, иако могу бити веома тешки и са врло сложеним
последицама.
Заокружи слово испред тачне тврдње.
а) Аутори нису забринути због насиља у школама.
б) Аутор А је забринутији од аутора Б.
в) Аутор Б је забринутији од аутора А.
г) Аутори су под једнако забринути због насиља у школама.
Решење
в) Аутор Б је забринутији од аутора А.

CJ.3.1.2. издваја кључне речи и резимира текст
Задатак
Прочитај следећи текст и размисли о кључним речима у њему.
Проучавајући загађивање атмосфере научници су утврдили да
Аустралија избацује у атмосферу више штетних гасова по становнику од било
које друге индустријски развијене земље. Због повећања броја становника и
крчења шума у последње три деценије Аустралија је постала један од
највећих загађивача атмосфере гасовима који доприносе такозваном „ефекту
стаклене баште“. Тако је у Аустралији 1990. године избачено у атмосферу
36,4 тоне угљен-диоксида по становнику, док је истовремено у САД та
количина износила 25,3 тоне, у Канади 23,1 тону, Немачкој 18 тона и
Норвешкој 12,1 тону.

Наведи три кључне речи/синтагме из овог текста:
1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
Решење
Могући одговори:
1. атмосфера
2. загађивање или загађивач (атмосфере) / ефекат стаклене баште
3. Аустралија
4. угљен-диоксид / штетни гасови
(Редослед навођења није важан.)

CJ.3.1.4.
чита и тумачи сложеније нелинеарне
вишеструке легенде, табеле, дијаграме и графиконе

елементе

текста:

Задатак
Погледај пажљиво табелу и одговори на питања у вези са особинама гласова.

а)

Које су тврде предњонепчане африкате? _________________

б) Заокружи у табели уснено-зубни безвучни глас.
Решење
а) џ, ч б) ф

2. ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ
У области ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ ученик/ученица:
CJ.3.2.1. организује текст у логичне и правилно распоређене пасусе; одређује
прикладан наслов тексту и поднаслове деловима текста
Задатак
Напиши реферат о мотиву слободе у поезији Ђуре Јакшића,
позивајући се на песму Отаџбина. Пре него што почнеш да пишеш реферат,
састави план за писање, осмисли и распореди основне целине (три до четири)
и дај наслов реферату.
Отаџбина
И овај камен земље Србије,
Што претећ сунцу дере кроз облак,
Суморног чела мрачним борама,
О вековечности прича далекој,
Показујући немом мимиком
Образа свога бразде дубоке.
Векова тавних то су трагови,
Те црне боре, мрачне пећине;
А камен овај, ко пирамида
Што се из праха диже у небо,
Костију кршних то је гомила
Што су у борби против душмана
Дедови твоји вољно слагали,
Лепећи крвљу срца рођеног
Мишица својих кости сломљене, –
Да унуцима спреме бусију,
Оклен ће некад смело презирућ
Душмана чекат чете грабљиве.
И само дотле, до тог камена,
До тог бедема –
Ногом ћеш ступит можда, поганом!
Дрзнеш ли даље? ... Чућеш громове
Како тишину земље слободне
Са грмљавином страшном кидају;
Разумећеш их срцем страшљивим
Шта ти са смелим гласом говоре,
Па ћеш о стења тврдом камену
Бријане главе теме ћелаво
У заносноме страху лупати!
Ал један израз, једну мисао,
Чућеш у борбе страшној ломљави:
„Отаџбина је ово Србина!“

Наслов реферата: ________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Решење
Оцењује се у којој је мери одговорено на тему, колико је наслов прикладан, да
ли су делови организовани логичним редоследом.

CJ.3.2.2. саставља аргументативни текст
Задатак
Родитељи су ти саопштили да размишљају о пресељењу у већи
град. Волели би да чују и твоје мишљење. Твој задатак је да добро размислиш
о овом предлогу, одлучиш се да ли си за пресељење или против њега,
смислиш могуће разлоге и образложења за своју одлуку и све то напишеш.
За овај задатак имаш укупно 90 минута. За то време треба да
одлучиш који ћеш став заступати (за пресељење или против њега), да
смислиш аргументе и образложења којима ћеш бранити свој став, затим да
напишеш рад, поново га прочиташ, провериш има ли грешака и исправиш све
грешке које уочиш. Не заборави да свом раду даш и наслов.
Твој рад ће се оцењивати на основу тога:
− колико је текст јасан, целовит и кохерентан;
− колико јасно си изнео и образложио свој став о пресељењу;
− колико си узео у обзир и аргументе који се не слажу са твојим
ставом;
− колико поштујеш правописна правила.
Молимо те да пишеш читко.
Срећан рад!
Решење
Оцењује се колико је текст јасан, целовит и кохерентан, колико јасно је изнет
и образложен став о пресељењу, колико су узети у обзир и аргументи који се
не слажу са тим ставом и колико се поштују правописна правила.

CJ.3.2.3.
пише приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.),
репортажу и расправу
Задатак
Напиши расправу о следећој теми: УЛОГА МОДЕ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ.
Људи имају различита мишљења о томе колико је важна мода у
савременом животу. Расправа коју ћеш написати треба да почне навођењем
различитих мишљења о тој теми, да се настави изношењем аргумената и
заврши закључком. Такође, имај на уму да се мода не односи само на одевање
већ и на многе друге појаве.
УЛОГА МОДЕ У САВРЕМЕНОМ СВЕТУ
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Решење
Оцењује се колико је расправа јасна, целовита и кохерентна, колико су јасно
и прецизно наведени убедљиви аргументи и да ли закључак следи из њих.

CJ.3.2.4. пише резиме дужег и/или сложенијег текста
Задатак

Прочитај следећи текст, а потом напиши сажетак текста у
четири до шест реченица. Размисли о томе шта је циљ аутора текста и које су
најважније информације изнете у тексту.
Школа
Сви знамо шта је то школа и шта се у школи ради. Ту се учи,
стиче знање потребно за живот, решавају тешки и озбиљни задаци,
савладавају разне науке и вештине: од науке о језику до физичке културе. То
је, дакле, веома важна и озбиљна установа. Очекивали бисмо стога да тако
важна и озбиљна установа има и важно, озбиљно, па чак и строго име. Али –
ништа од свега тога! Изненадићете се кад сазнате шта, у ствари, значи реч
школа, или, боље рећи, шта је некада значила.
Вероватно сте већ чули да школа није наша реч. У наш језик
преузета је из латинског (стари Римљани говорили су схола) са значењем
„училиште“, које и данас та реч има. Но, пре тога стари Римљани преузели су
је од Грка, а у грчком језику реч схоле, у почетку кад је настала, није значила
„училиште“, већ нешто сасвим друго; чак, могло би се рећи, и супротно од
онога што данас значи. Схоле је у старом грчком језику значило – „доколица“,
„беспослица“, „одмор“, „забава“!
Питаћете се сигурно: како то?! Зашто су стари и мудри Грци
своја училишта сматрали беспослицом, доколицом и забавом?
Ево како је то било.
У почетку, школа у Грчкој није била оно што ће касније
постати – у тој земљи и другде по свету: установа за образовање омладине. То
је испрва било место где су се окупљала докона деца робовласника да
заједнички проведу време у игри и забави. Отуда онда и назив „доколица“,
„забава“. Школа је, дакле, у почетку била забавиште. Касније се ту почело
озбиљније радити и учити. Нарочита пажња посвећивала се телесном
вежбању – гимнастици. И управо по томе што су се ђаци у старим грчким
схолама бавили углавном гимнастиком, једна врсте школе, која и данас
постоји, добила је назив – гимназија. Гимназија је, дакле, „школа
гимнастике“, мада се у наше време ученици у њој најмање баве гимнастиком.
(Милан Шипка Приче о речима, одломак)

Сажетак
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Решење
Оцењује се да ли сажетак садржи најважније информације (о пореклу речи
школа, шта је школа некад била). У њему не сме да буде мање важних
информација и детаља.

CJ.3.2.5. зна и доследно примењује правописну норму
Задатак
У следећим реченицама упиши запету тамо где је потребно.
а)

Једном речју с мојом сестром никада не може бити досадно.

б) Неки домаћин добар човек лепо га прими.
Решење
Једном речју, с мојом сестром никада не може бити досадно.
Неки домаћин, добар човек, лепо га прими.
3. ГРАМАТИКА, ЛЕКСИКА, НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
У подобласти ГРАМАТИКА ученик/ученица:
CJ.3.3.1. дели реч на слогове у сложенијим случајевима
Задатак
Подели усправним цртама следеће речи на слогове:
ПРЕОРАВАТИ

АУГМЕНТАТИВ

ПИОНИРСКИ

БАНАТСКИ

ПРЕТРЧАВАТИ

Решење
ПРЕ  ׀О  ׀РА  ׀ВА  ׀ТИ

А  ׀УГ  ׀МЕН  ׀Т А  ׀ТИВ

ПИ  ׀О  ׀НИР  ׀СКИ

ПРЕ  ׀ТР  ׀ЧА  ׀ВА  ׀ТИ

БА  ׀НАТ  ׀СКИ

CJ.3.3.2. познаје гласовне промене (уме да их препозна, објасни и именује)
Задатак
Напиши која се гласовна промена не врши у облицима датих речи, иако
постоје услови за њено вршење:
а) баки:
____________________________
б) протестни: ____________________________
в) рукица:
____________________________
г) поочим:
____________________________
Решење
а) сибиларизација
б) губљење сугласника (упрошћавање сугласничких група)
в) палатализација
г) сажимање самогласника
Задатак
Подвуци у сваком пару речи ону реч у којој је извршена одређена гласовна
промена. Напиши назив те гласовне промене.
а) пекох – печем:
________________________________
б) стан – стамбени: ________________________________
в) тврд – тврђи:
________________________________
г) писмо – писама: ________________________________
Решење
а) печем, палатализација
б) стамбени, једначење сугласника по месту изговора (творбе)
в) тврђи, јотовање
г) писама, непостојано a

CJ.3.3.3. зна и у свом говору примењује акценатску норму
Задатак
Прочитај стихове из песме Мирослава Антића Плава звезда. Стихове смо
обележили бројевима.
1. Мора бити такве звезде.
2. Шта се чудиш?
3. Пази само да је негде не испустиш док се будиш.
4. Пази само да се негде не изгуби,
5. не повреди.
6. Таква звезда у животу много значи, много вреди.
Заокружи у табели Т, ако је тврдња тачна, а ако је нетачна, заокружи Н.
Прва и последња реч у првом стиху имају дуг наглашени
први слог.

Т

Н

Прва и последња реч у трећем стиху имају кратак наглашени
први слог.

Т

Н

У петом стиху, у одричном облику глагола (не повреди)
акценат је прешао на проклитику, тј. на речцу не.

Т

Н

Реч звезда, у шестом стиху, има дугоузлазни акценат.

Т

Н

Решење
Т
Н
Н
Т

CJ.3.3.5. познаје и именује подврсте синтаксичких јединица (врсте синтагми,
независних и зависних предикатских реченица)
Задатак
Одреди врсту подвучене синтагме у следећој реченици:
Одмах после доручка отишао сам у стрму башту изнад куће.
Подвучена синтагма у реченици по врсти је ____________.

Решење
именичка
Задатак
Одреди врсту подвучених зависних реченица:
а) Јоца није пошао на тренинг јер је био уморан.
б) Да није био уморан, Јоца би пошао на тренинг.
в) Иако је био уморан, Јоца је пошао на тренинг.
Решење
а) узрочна
б) условна
в) допусна

___________________
___________________
___________________

CJ.3.3.6. познаје главна значења падежа и главна значења глаголских облика
(уме да их објасни и зна терминологију у вези с њима)
Задатак
Заокружи слово испред реченице у којој глаголски прилог садашњи има
узрочно значење.
а)

Тако идући низ воду, дечаци наиђу на своју воденицу.

б) Милан и Стојан се врате кући, чудећи се шта ће то бити.
в)

Патуљак није испрва хтео да иде у крађу, плашећи се ка зне.

г)

Слушајући радио, посматрала је птице у свом дворишту.

Решење
в) Патуљак није испрва хтео да иде у крађу, плашећи се казне.

У подобласти ЛЕКСИКА ученик/ученица:
CJ.3.3.7. уме да одреди значења непознатих речи и израза на основу њиховог
састава, контекста у коме су употребљени, или на основу њиховог порекла
Задатак
Пажљиво прочитај следећи текст и реши задатак:
Музика Индије у старом веку
Музика старе Индије има посебан облик. Индијски напев
карактерише лествица широког опсега, као и слободнији ритмички и
формални ток.
Стари Индуси правили су велику разлику између духовне и
световне музике. Духовни напеви били су засновани на текстовима верских
књига (Веда) и били су мирни, спори и достојанствени. У основи световне
музике били су стални мелодијски обрасци, које је уметник варирао и
обогаћивао орнаментирањем. Ови напеви увек су се певали у утврђено време
и у различитим приликама.
Подвучени скуп речи означава:
а) једноличну музику;
б) спору музику;
в) народну музику;
г) религијску музику.
Решење
в) народну музику

CJ.3.3.8.
зна значења речи и фразеологизама у научнопопуларним
текстовима, намењеним младима, и правилно их употребљава
Задатак
Међу понуђеним речима заокружи ону чије значење одговара
изостављеној речи у реченици:
активна, формална, токсична, секундарна.
Научници испитују у лабораторијама хемијски састав широко
распрострањене биљке – птичје млеко, јер су уочили да садржи супстанце
које успешно сузбијају умножавање оболелих ћелија, али сматрају да је
сувише ___________________ и још увек је не препоручују за употребу.
Решење
токсична

4. КЊИЖЕВНОСТ
У области КЊИЖЕВНОСТ ученик/ученица:
CJ.3.4.1. наводи наслов дела, аутора, род и врсту на основу одломака, ликова,
карактеристичних тема и мотива
Задатак
Прочитај следећи текст.
Стерија у свом делу приказује личност која покушава да стекне
углађене и фине манире. Она то чини тако што користи изразе на француском
и немачком, али не само да не зна добро те језике него ни српски не говори
правилно. Њен брат и ћерка покушавају да је уразуме.
На линијама упиши одговоре на следећа питања:
О ком књижевном делу је реч?
______________________________
Ком књижевном роду припада ово дело? ______________________________
Којој књижевној врсти припада ово дело? ______________________________
Како се зове главни лик у овом делу?
______________________________
Решење
Покондирена тиква
Драма
Комедија
Фема
Задатак
У једном роману из твоје лектире приказана је свађа попадија и
туча попова због зета. Дата је слика живота у војвођанском селу. Роман
обилује анегдотским ситуацијама.
О ком роману је реч у наведеном тексту? Ко је написао тај роман?
Наслов романа:

______________________________.

Писац романа:

_______________________________.

Решење
Поп Ћира и поп Спира
Стеван Сремац

CJ.3.4.2.
тексту

издваја основне одлике књижевних родова и врста у конкретном

Задатак
Прочитај стихове из песме Пролеће Мирослава Антића. Које одлике лирске
песме препознајеш у тим стиховима?
Сунце се, ено,
Као вретено
Над градом врти
И главом клима.
Све је у мени
Данас шарено.
И у теби је
Можда шарено.
Била је зима.
Прошла је зима.
Одлике:
а) стихови без риме;
б) стални епитети;
в) иста врста строфе;
г) метафоричност.
Решење
г) метафоричност

CJ.3.4.3. разликује аутора дела од лирског субјекта и приповедача у делу
Задатак
Одреди ко је лирски субјект у стиховима из песме Марија Душана Радовића:
Ја сам била нежни цветак,
као шебој ил’ леандер,
ал’ ми дође црни петак
по имену Александер.
Лирски субјект је:
а) Душан Радовић;
б) Марија;
в) Александер;
г) непозната личност.
Заокружи слова испред тачних одговора.
Решење
б) Марија

CJ.3.4.4. проналази и именује стилске фигуре; одређује функцију стилских
фигура у тексту
Задатак
Напиши називе стилских фигура из подвученог стиха:
Љубичасте горе, гранитне, до свода,
Зрцале се у дну; мирно и без пене,
Површина шушти и целива стене;
Свод се светли топал, стаклен, изнад вода.
Називи стилских фигура:
____________________
____________________
Решење
ономатопеја
персонификација
Задатак
Прочитај стихове из песме Женидба Милића барјактара.
Напиши назив стилске фигуре која је остварена питањима и одговорима.
Ој, пунице, ђевојачка мајко,
или си је од злата салила?
Или си је од сребра сковала?
Или ти је бог од срца дао?
Заплака се ђевојачка мајка,
а кроз сузе тужно говорила:
„Мио зете, Милић барјактаре,
нити сам је од злата салила,
нити сам је од сребра сковала,
нити сам је од сунца отела,
веће ми је бог од срца дао.“
Назив стилске фигуре је ________________________.
Решење
словенска антитеза

CJ.3.4.5. одређује и именује врсту стиха и строфе
Задатак
Прочитај стихове из песме Вече Војислава Илића. На основу броја стихова у
строфи, наведи назив врсте строфе.
Румене пруге већ шарају далеки запад,
Клонуо почива свет. Са мирних далеких поља
Уморни ратар с песмом журно се ноћишту спрема,
И само час по час зајечи шарена доља...
Све грли мир и сан. Покашто заурла само
Суседов стари пас, ил’ позно дошавши с рада,
Испреже ратар плуг и стоку уморну поји,
И ђерам шкрипи све и вода жуборећ’ пада.
Назив врсте строфе: ________________________
Решење
катрен

CJ.3.4.7. изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образ лаже
Задатак
Прочитај Дучићеву песму Подне, а затим одговори на питања.
Над острвом пуним чемпреса и бора,
Младо, крупно сунце пржи, пуно плама;
И трепти над шумом и над обалама
Слан и модар мирис пролетњега мора.
Љубичасте горе, гранитне, до свода,
Зрцале су у дну; мирно и без пене,
Површина шушти и целива стене;
Свод се светли топал, стаклен, изнад вода.
Прах сунчани трепти над испраним песком,
И сребрни галеб понекад се види,
Светлуца над водом. И миришу хриди
Мирисом од риба и модријем вреском.
Све је тако тихо. И у мојој души
Продужено видим ово мирно море:
Шуме олеандра, љубичасте горе,
И блед обзор што се протеже и пуши.
Немо стоје у њој сребрнасте, родне
Обале и врти; и светли и пали
Младо, крупно сунце; и не шуште вали –
Галеб још светлуца. Мир. Свуда је подне.
Која је строфа у овој песми оставила највећи утисак на тебе? Образложи
одговор.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Решење
Прихватљиви су одговори у којима ученик на различите начине образлаже
свој утисак, позивајући се на песму. На пример, уколико ученик изабере прву
строфу, очекује се да ће писати о томе како је песник сликама чемпреса, бора,
јачине сунчевих зрака подстакао чулни доживљај у њему као читаоцу.

CJ.3.4.8. повезује књижевноуметничке текстове с другим текстовима који се
обрађују у настави
Задатак
Прочитај одломак из есеја Пеђе Милосављевића Потера за пејзажима и
коментар о овом уметнику.
1.
Ево нас, најзад, на крају света. Све престаје, јер се и само небо сурвало под
ноге, у плаву, огромну провалију, без краја и почетка. Јесу ли кипариси ова
зелена вретена којим се ките сви преостали брегови? А плаве шуме, можда
маслине? На супротној страни појављује се нови, узани залив, дубок и плав.
На његовој глаткој површини, као љуске, леже бели чамци у пратњи белих
сенки на самом дну. Око воза круже галебови. Плаво бескрајно море као да је
под самим точковима.
2.
Сликар и књижевник, Пеђа Милосављевић испољава свој сликарски дар и у
есејима и записама. То је видљиво и у овом тексту у начину на који писац
обликује пејзаже. Живописне боје и избор пејзажа подсећају на сликаре.
Волео је да слика пејзаже, старе куће, манастире, природу, цвеће и друго.
Познате су му књиге есеја и записа Између трубе и тишине и Београд, град
на мору.
Уочи сличности и разлике између ова два текста. Уколико је тврдња тачна,
упиши Т, ако није, упиши Н.
И први и други текст упућују на сликарски дар Пеђе Милосављевића.
И у првом и у другом тексту говори се о сликарском стваралаштву
Пеђе Милосављевића.
Из првог текста сазнајемо више о књижевном дару Пеђе
Милосављевића него из другог.
Из првог и из другог текста сазнајемо о сличним мотивима у
стваралаштву Пеђе Милосављевића.
Решење
И први и други текст упућују на сликарски дар Пеђе Милосављевића.

T

И у првом и у другом тексту говори се о сликарском стваралаштву Н
Пеђе Милосављевића.
Из првог текста сазнајемо више о књижевном дару Пеђе Т
Милосављевића него из другог.
Из првог и из другог текста сазнајемо о сличним мотивима у Т
стваралаштву Пеђе Милосављевића.

Образовни стандарди за крај обавезног образовања
за српски језик који ће бити испитивани непознатим задацима
CJ.2.1.4. разликује све делове текста и књиге, укључујући индекс, појмовник и
библиографију и уме њима да се користи
Задатак
Пред тобом je једна страна индекса из Граматике српског језика за основну
школу. Пажљиво је погледај и одговори на постављено питање.

Шта означава број иза пописа у индексу?
Заокружи слово испред тачног одговора:
а) број параграфа у коме се говори о том појму;
б) број стране на којој се говори о том појму;
в) редни број појма у индексу;
г) број поглавља у коме се говори о том појму.
Решење
б) број стране на којој се говори о том појму

CJ.2.1.6. разликује чињеницу од коментара, објективност од пристрасности и
пропаганде на једноставним примерима
Задатак
Прочитај одломак из дела Уметност и њена историја. У тексту
аутор говори о једном старогрчком рељефу и даје свој коментар о том
рељефу. Подвуци реченицу у којој је исказан коментар.
„На овом рељефу Атлас је приказан како се враћа са златним јабукама до
Херакла, који стоји под својим големим теретом. Атина му је подметнула
јастуче на рамена. У десној руци некад је држала метално копље. Читава је
прича испричана с дивном једноставношћу и јасноћом. Атина је окренута
према нама и само јој је глава окренута у страну ка Хераклу.“
Решење
Читава је прича испричана с дивном једноставношћу и јасноћом.

CJ.3.1.3. издваја из текста аргументе у прилог некој тези (ставу) или
аргументе против ње; изводи закључке засноване на сложенијем тексту
Задатак
Пажљиво прочитај следећи текст о новчаницама у Србији.

Средином 19. века Србија је још вазална кнежевина, део
Турског царства, земља која нема право на штампање сопственог новца. У
Кнежевини Србији у то доба користе се 42 монете суседних држава, међу
којима је најзаступљенији турски новац. Са жељом за државном
самосталношћу и независношћу од Турске, у српском народу јавља се и
потреба за сопственим новцем.
Издавањем првих бакарних кованица кнез Михаило Обреновић
започео је остварење овог сна, а 1876. године кнез Милан је наручио прве
отиске папирног новца. „Државне новчанице“, како пише на лицу новчанице,
„издају се на основу законодавне одлуке од 19. јануара 1876“. Поред ове
објаве, стоји и упозорење да свако „ко прави лажне новчанице и ко се њима
служи, казниће се по параграфу 145. и 146. кривичног закона“.
Државна штампарија у Београду штампала је новчанице од
једног, пет, десет, педесет и сто динара, и то по 1500 примерака од сваке
вредности. Али, у јулу 1875. године, херцеговачки устанак преокренуо је
стање у земљи. Србија се припремала за рат против Турске иако су се
европске силе противиле. Због тога у Србију никада није стигао инострани
зајам од 24 милиона динара који је требало да служи као златна подлога
приликом штампања српског новца. Тадашње власти закључиле су да нису
створени услови за пуштање новца у промет и одлучиле да чекају срећнија
времена.
Прва новчаница која је издата у Србији и била у употреби носи
датум оснивања Привилеговане народне банке Краљевине Србије – 2. јул
1884. године. Вредност новчанице била је 100 динара, плативих у злату, и
њена појава изазвала је одушевљење у народу. Грађани су носили у банку
противвредност у злату да би је откупили, што показује колико је поверење
уживала код људи.
Новац ће у Србији дуго остати стабилан, упркос ратовима који
су се водили на њеном тлу. Балкански ратови, анексиона криза и Први
светски рат нису наудили динару. Заслуга за овај „подвиг“ припада Ђорђу
Вајферту, гувернеру Народне банке у ратно доба. Он је у току рата редовно
исплаћивао дугове Немачкој и тако успео да очува углед српског динара. Као
симбол сигурности динара и приватног власништва, лик Ђорђа Вајферта

данас се налази на новчаници од хиљаду динара. Вајферт је 1917. године у
Марсељу (где је била измештена Народна банка Србије) штампао новчаницу
од пет динара плативих у сребру. Предња страна новчанице с ликом Милоша
Обилића исписана је на српском језику, а задња на француском. У заглављу
новчанице великим словима пише „БОГ ЧУВА СРБИЈУ“, а банка поново
подсећа да се „фалсификовање банкнота кажњава робијом“.

Из текста сазнајемо да је српска влада у једном историјском тренутку
зауставила штампање припремљених новчаница.
Наведи аргументе из текста који објашњавају тај потез српске владе.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Решење
Као тачан одговор признају се аргументи наведени у тексту: избио је
херцеговачки устанак, Србија се припремала за рат, иако су се европске силе
противиле и због тога Србија није добила зајам који је требало да служи као
златна подлога.

CJ.3.3.4. познаје подврсте речи; користи терминологију у вези са врстама и
подврстама речи и њиховим граматичким категоријама
Задатак
Напиши називе подвучених глаголских облика у следећој реченици:
Вративши се кући, извалио се обучен преко постеље и истог трена потонуо је
у сан.
а) вративши се ________________________________
б) извалио се

________________________________

Решење
а) глаголски прилог прошли

б) перфекат

Задатак
Упиши у табелу основни облик наведене речи и назив врсте којој та реч
припада. Два примера су урађена.
Међутим, нисам имао много разлога да будем толико поносан
на те панталоне које су ми навукли. То су биле панталоне мога старијега
брата и на њима је била исписана цела његова кратка, али бурна биографија.
Речи из реченице
међутим
много
разлога
да
на
које
ми
навукли
старијега
брата
али
Решење

Основни облик речи
разлог
да

међутим – међутим – РЕЧЦА
много – много – ПРИЛОГ
на – на – ПРЕДЛОГ
које – који – ЗАМЕНИЦА
ми – ја – ЗАМЕНИЦА
навукли – навући – ГЛАГОЛ
старијега – стар – ПРИДЕВ
брата – брат – ИМЕНИЦА
али – али – ВЕЗНИК

Врста речи
ИМЕНИЦА
ВЕЗНИК

Задатак
Попуни празна поља у табели, као што је започето.
по томе да ли лични
подразумевају
вршиоца радње
Глаголи по прелазности
по виду

умити се, ходати, подићи, ући
смркавати се
подићи
ходати, ући
умити се, смркавати се
умити се, подићи, ући
смркавати се, ходати

Решење

Глаголи

по томе да ли лични
подразумевају
вршиоца радње
нелични
по прелазности
прелазни
непрелазни
повратни
по виду
свршени
несвршени

умити се, ходати, подићи, ући
смркавати се
подићи
ходати, ући
умити се, смркавати се
умити се, подићи, ући
смркавати се, ходати

CJ.3.4.6. тумачи различите елементе к њижевноуметничког дела позивајући се
на само дело
Задатак
Прочитај одломак из Аутобиографије Бранислава Нушића. Док читаш,
размишљај о каквој се поезији приповеда у тексту.
Написао сам свега две песме у животу и са обема сам толико
страдао да сам се зарекао чак и да не читам више стихове, а камоли још и да
их пишем. О, колико ме је пута гонило и голицало нешто у души, колико пута
ме је држала инспирација, колико пута мамила каква прилика, али сам се увек
јуначки уздржао.
Зар може, на пример, бити узвишеније инспирације ко кад вам
каква госпођица сањалачка погледа и топла осмеха поднесе своју лепо
укоричену споменицу, на којој златним словима пише „Poesie“, а која
представља тако раскошну колекцију људских глупости. Ах, та књижица, која
је испуњена са безброј лепих жеља и наказних стихова, у којој кипте „ах“ и
„ох“ и у којој се ритмови тако милозвучно сликују на речи: мојим, твојим,
нећу, срећу и рујна, бујна.
Колико сам пута био већ и замочио перо у мастило, па се ипак
уздржао.
„Али запишите, молим вас, запишите макар један стих!“, шапћу
вам њена уста „рујна“.
Ја поново умачем перо у мастило и поново се уздржавам.
„Молим!“, понавља она.
„Извините, али ја сам на дијети!“, правдам се.
И одиста, то је била једна врста дијете коју сам ја издржавао.
Додуше, ја нисам одлазио лекару, да му исплазим језик и да се пожалим на
рђаво време, јер би ми он у том случају најпре преписао да не читам стихове
наших поета, већ сам издржао сасвим супротну дијету – нисам писао стихове,
што је необично добро чинило и мени и мојим читаоцима.
О каквој поезији је реч у овом тексту?
О поезији:
а) која је тешко разумљива;
б) без искрених осећања;
в) признатих песника;
г) без риме.
Решење
б) без искрених осећања

Математика на српском

Образовни стандарди за крај обавезног образовања за
математику са примерима задатака
МА.1.1.1. Ученик уме да прочита и запише различите врсте бројева (природне,
целе, рационалне).
Задатак
Повежи линијама једнаке бројеве као што је започето:

три половине

3
10

две петине

10
3

десет трећина

3
2

три десетине

2
5

пет половина
Решење
Све тачно повезано.
половине;

3
3
повезано са три десетине;
повезано са три
10
2

2
повезано са две петине.
5

МА.1.1.2. Ученик уме да преведе децимални запис броја у разломак и обратно.
Задатак
Који од понуђених бројева је једнак броју 0,3?
Заокружи слово испред тачног одговора.
10
a)
3
3
б)
10
1
в)
3
3
г)
1
Решење
б)

3
10

МА.1.1.3. Ученик уме да упореди по величини бројеве истог записа, помажући
се сликом кад је то потребно.
Задатак
Дати су бројеви
−3,1

−12, 2

0, 03

а) Најмањи од ових бројева је
б) Највећи од ових бројева је
Решење
а) Најмањи од ових бројева је
б) Највећи од ових бројева је

−12,2
0,3

0,3

МА.1.1.4. Ученик уме да изврши једну основну рачунску операцију са
бројевима истог записа, помажући се сликом када је то потребно (у случају
сабирања и одузимања разломака само са истим имениоцем); рачуна на пример
1/5 од n, где је n дати природан број.
Задатак
Израчунај и напиши одговарајући резултат.
a) – 6 : 2 =
б) – 6 – 2 =
в) – 6 ∙ 2 =
г) – 6 + 2 =
Решење
a) −3; б) −8; в) −12; г) −4
МА.1.1.5. Ученик уме да дели са остатком једноцифреним бројем и зна када је
један број дељив другим.
Задатак
Попуни следећу табeлу као што је започето.
дељеник делилац остатак
21376
10
6
123
2
237
3
128
5
Решење
Остатак при дељењу 123 са 2 је 1; остатак при дељењу 237 са 3 је 0 и остатак
при дељењу 128 са 5 је 3.

МА.1.1.6. Ученик уме да користи целе бројеве и једноставне изразе са њима
помажући се визуелним представама.
Задатак
Данас је Јованин рођендан и она ће за три године напунити 18 година. Колико
Јована данас има година?
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) 12
б) 15
в) 18
г) 21
Решење
б) 15
МА.1.2.1. Ученик врши формалне операције које су редуциране и зависе од
интерпретације; уме да реши линеарне једначине у којима се непозната
појављује само у једном члану.
Задатак
x
+ 2 = 8?
2
Заокружи слово испред тачног одговора.

Који број је решeње једначине

а) 5
б) 6
в) 12
г) 20
Решење
в) 12

МА.1.2.2. Ученик врши формалне операције које су редуциране и зависе од
интерпретације; уме да израчуна степен датог броја, зна основне операције са
степенима.
Задатак
Заокружи слово испред тачног одговора.
Производ 210⋅ 22 једнак је:
а) 25
б) 28
в) 212
г) 220
Решење
в) 212
Задатак
Заокружи слово испред тачног одговора.
Вредност степена 0,32 је:
а) 0,06
б) 0,6
в) 0,09
г) 0,9
Решење
в) 0,09

МА.1.2.3. Ученик врши формалне операције које су редуциране и зависе од
интерпретације; уме да сабира, одузима и множи мономе.
Задатак
Среди следеће изразе:
а) 5а3 + 7а3 =
б) 9x2 – 4x2 =
в) 2b ∙ 3b2 =
Решење
а) 12а3
б) 5x2
в) 6b3

МА.1.2.4. Ученик врши формалне операције које су редуциране и зависе од
интерпретације; уме да одреди вредност функције дате таблицом или формулом.
Задатак
Функција је дата формулом y = 2 x + 1 . Израчунај одговарајуће вредности
променљивих x и y и попуни табелу.
x
y

0

Решење
За x = 0 y = 1; за y = 5 x =2; за x = 4 y = 9.

5

4

МА.1.3.1. Ученик влада појмовима: дуж, полуправа, права, раван и угао (уочава
њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта користећи прибор;
разликује неке врсте углова и паралелне и нормалне праве).
Задатак
Повежи слику са називом фигуре коју та слика представља.

Решење
Све тачно повезано. Слика полуправе повезана са полуправа; слика праве
повезана са права; слика дужи повезана са дуж и слика угла повезана са угао.

МА.1.3.2.
Ученик влада појмовима: троугао, четвороугао, квадрат и
правоугаоник (уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их нацрта
користећи прибор; ученик разликује основне врсте троуглова, зна основне
елементе троугла и уме да израчуна обим и површину троугла, квадрата и
правоугаоника на основу елемената који непосредно фигуришу у датом задатку;
уме да израчуна непознату страницу правоуглог троугла примењујући
Питагорину теорему.
Задатак
Колику површину пода покрива тепих облика правоугаоника дужине 3,5 m и
ширине 2 m?
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) 11 m2
б) 7 m2
в) 5,5 m2
г) 3,5 m
Решење
б) 7 m2
Задатак
Израчунај хипотенузу правоуглог троугла
нацртаног на слици.
c = _____cm
Решење
c = 10 cm

МА.1.3.3. Ученик влада појмовима: круг, кружна линија (издваја њихове
основне елементе, уочава њихове моделе у реалним ситуацијама и уме да их
нацрта користећи прибор; уме да израчуна обим и површину круга датог
полупречника).
Задатак
Колики је обим круга чији је полупречник 7 cm?
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) 14 cm
б) 49 cm
в) 14π cm
г) 49π cm
Решење
в) 14π cm
МА.1.3.4. Ученик влада појмовима: коцка и квадар (уочава њихове моделе у
реалним ситуацијама, зна њихове основне елементе и рачуна њихову површину
и запремину).
Задатак
Ивица основе правилне четворостране призме је 6 cm, а
висина призме је 10 cm. Колика је површина дате призме?

Површина призме је ___________ cm 2.
Решење
Површина призме је 312 cm 2.

МА.1.3.5. Ученик влада појмовима: купа, ваљак и лопта (уочава њихове моделе
у реалним ситуацијама, зна њихове основне елементе).
Задатак
На сваку слику која представља ваљак упиши број 1, на сваку слику која
представља купу упиши број 2 и на сваку слику која представља лопту упиши
број 3.

Решење
Редом у тела уписани бројеви 2, 3, 1, 2, 1.

МА.1.3.6. Ученик интуитивно схвата појам подударних фигура (кретањем до
поклапања).
Задатак
Која фигура на слици је подударна са фигуром А?

Заокружи слово изнад тачног одговора.
а)
б)

в)

г)

Решење
в)
Задатак
Дата је фигура F. Обој шта је потребно да фигура G буде подударна са
фигуром F.

F

G

Решење

G

МА.1.4.1. Ученик уме да користи одговарајуће јединице за мерење дужине,
површине, запремине, масе, времена и углова.
Задатак
Празно поље у табели попуни одговарајућом мерном јединицом.
Мерни
број
Површина једне учионице

50

Растојање између Београда и Ниша

220

Маса једне јабуке

120

Трајање путовања авионом од Београда до
Атине

Мерна
јединица

2

Решење
Мерни
број

Мерна
јединица

Површина једне учионице

50

m2

Растојање између Београда и Ниша

220

km

Маса једне јабуке

120

g

2

сат или h

Трајање путовања авионом од Београда до
Атине

МА.1.4.2. Ученик уме да претвори веће јединице дужине, масе и времена у
мање.
Задатак
Који временски период је најдужи?
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) три месеца
б) 100 дана
в) 10 недеља
г) четвртина године
Решење
б) 100 дана

МА.1.4.3. Ученик уме да користи различите апоене новца.
Задатак
Ако размениш 3 новчанице од 200 динара новчаницама од 50 динара, колико
ћеш новчаница добити?

Добићу ______ новчаница од 50 динара.
Решење
Добићу 12 новчаница од 50 динара.

МА.1.4.4. Ученик уме да при мерењу одабере одговарајућу мерну јединицу;
заокругљује величине исказане датом мером.
Задатак
У празно поље упиши одговарајућу мерну јединицу: km, cm, l, kg или g.
Мерни број Мерна јединица
Количина бензина у резервоару аутомобила
Растојање између Београда и Крушевца
Маса једне крушке
Пречник тениске лоптице
Маса једног пса

50
200
120
8
12

Решење
Мерни број Мерна јединица
Количина бензина у резервоару аутомобила
Растојање између Београда и Крушевца
Маса једне крушке
Пречник тениске лоптице
Маса једног пса

50
200
120
8
12

l
km
g
cm
kg

МА.1.5.1. Ученик уме да изражава положај објеката сврставајући их у врсте и
колоне; одреди положај тачке у првом квадранту координатног система ако су
дате координате и обратно.
Задатак
На слици је приказан план биоскопа ОДЕОН. Марко је купио карту у шестом
реду лево седиште 3.
Обој (осенчи) Марково седиште.

Решење

МА.1.5.2. Ученик уме да прочита и разуме податак са графикона, дијаграма или
из табеле, и одреди минимум или максимум зависне величине.
Задатак
Дијаграм приказује промене у броју сунчаних дана у години, по месецима.

децембар

новембар

октобар

септембар

август

јул

јун

мај

април

март

фебруар

јануар

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

a) Најмање сунчаних дана у години било је у месецу ___________.
б) Највише сунчаних дана у години било је у месецу ___________.
Решење
a) Најмање сунчаних дана у години било је у месецу децембру.
б) Највише сунчаних дана у години било је у месецу августу.

МА.1.5.3. Ученик уме да податке из табеле прикаже графиконом и обрнуто.
Задатак
У табели је приказан успех ученика на писменом задатку.
Успех ученика на писменом задатку
оцена
број ученика
5
3
4
6
3
12
2
7

број ученика

На основу података из табеле, доврши графикон као што је започето.
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

3

4

оцена

број ученика

Решење
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

2

оцена

5

МА.1.5.4. Ученик уме да одреди задати проценат неке величине.
Задатак
Милена је одлучила да купи патике које коштају 4 000 динара. Приликом
куповине продавац јој је одобрио попуст од 10%. Колики је попуст у
динарима?

Милена је добила попуст ______ динара.
Решење
Милена је добила попуст 400 динара.
МА.2.1.1. Ученик уме да упореди по величини бројеве записане у различитим
облицима.
Задатак
Дати су бројеви
−

1
2

0,2

−1,2

Који од датих бројева је највећи, а који је најмањи?
Највећи број је _______ , а најмањи број је _______.
Решење

1
Највећи број је 1 , а најмањи број је −1,2.
2

1

1
2

МА.2.1.2. Ученик уме да одреди супротан број, реципрочну вредност и
апсолутну вредност броја; израчуна вредност једноставнијег израза са више
рачунских операција различитог приоритета, укључујући ослобађање од
заграда, са бројевима истог записа.
Задатак
Израчунаj и напиши одговарајући резултат.
3 1
а)  −  ⋅ 4 =
4 2
б) 3,2 ∙ (4,3 + 5,7) =

Решење
а) 1
б) 32

Задатак
Допуни следећу табелу.
Број x
Реципрочна вредност броја x
Број супротан броју x

5
2
2
5
5
−
2

1
5

−1
2

Решење
Број x
Реципрочна вредност броја x
Број супротан броју x

5
2
2
5
5
−
2

−2
−

1
2

2

1
5

−1

5

−1

1
5

1

−

МА.2.1.3. Ученик уме да примени основна правила дељивости са 2, 3, 5, 9 и
декадним јединицама.
Задатак
Повежи дате бројеве са одговарајућим тврђењем.
3030305
3030302
2020203
3050503

Број је дељив са 3.
Број је дељив са 2.
Број је дељив са 5.

Решење
Све тачно повезано; 3030305 повезано са Број је дељив са 5; 3030302 повезано
са Број је дељив са 2 и 2020203 повезано са Број је дељив са 3.
МА.2.1.4. Ученик уме да користи бројеве и бројевне изразе у једноставним
реалним ситуацијама.
Задатак
За 25 свезака је плаћено 750 динара. Свеска је за 20 динара скупља од оловке.
Колико је за исту количину новца могло да се купи оловака?
За 750 динара могло је да се купи ________ оловака.
Решење
750  ׃25 = 30
Цена свеске је 30 динара.
Цена оловке је 10 динара.
750  ׃10 = 75
За 750 динара могло је да се купи 75 оловака.

МА.2.2.1. Ученик је рачунске операције довео до солидног степена
увежбаности; уме да реши линеарне једначине и системе линеарних једначина
са две непознате.
Задатак
Заокружи слово испред тачног одговора.
Решење једначине
а) –20 и –10

2 x − 3 5x − 6
−
= −2 налази се између бројева:
3
6

б) –10 и 10
в) 10 и 20
г) 20 и 30
Решење
в) 10 и 20
МА.2.2.2. Ученик је рачунске операције довео до солидног степена
увежбаности; уме да оперише са степенима и зна шта је квадратни корен.
Задатак
Ако је тврђење тачно заокружи реч ТАЧНО, а ако је нетачно заокружи реч
НЕТАЧНО.

Решење

54 ⋅ 53 = 512
(2 3 ) 4 = (2 4 ) 3

ТАЧНО

НЕТАЧНО

ТАЧНО

НЕТАЧНО

35 : 3 4 = 3

ТАЧНО

НЕТАЧНО

ТАЧНО

НЕТАЧНО

9 + 16 = 9 + 16

Све тачно заокружено.

54 ⋅ 53 = 512 заокружено НЕТАЧНО;

заокружено
ТАЧНО;
35 : 34 = 3
9 + 16 = 9 + 16 заокружено НЕТАЧНО.

заокружено

( 23 ) 4 = ( 2 4 ) 3
ТАЧНО;

МА.2.2.3. Ученик је рачунске операције довео до солидног степена
увежбаности; уме да сабира и одузима полиноме, уме да помножи два бинома и
да квадрира бином.
Задатак
Заокружи слово испред тачног одговора.
1
Квадрат бинома m − n је:
2
1
а) m2 + 2mn + n2
2
1
б) m2 − mn + n2
4
1 2
в)
m − mn + n2
2
1 2
г)
m − n2
4
Решење
б)

1 2
m − mn + n2
4

МА.2.2.4. Ученик је рачунске операције довео до солидног степена
увежбаности; уме да уочи зависност међу променљивим, зна функцију y=ax и
графички интерпретира њена својства; везује за та својства појам директне
пропорционалности и одређује непознати члан пропорције.
Задатак
На једном од датих цртежа графички је приказана зависност између количине олова (х) и
цинка (у) у легури, у којој су олово и цинк заступљени у односу 2:1.
Заокружи слово изнад графика на којем је тачно приказана зависност олова и цинка у тој
легури.
a)
б)
в)
г)

Решење
в)

Задатак
За 8 m платна треба платити 2 400 динара.
a) Колико кошта 12 m истог платна?
б) Колико се метара истог платна може купити за 750 динара?
а) 12 m платна кошта _______ динара.
б) За 750 динара може се купити _________ метара платна.
Решење
а) 12 m платна кошта 3 600 динара.
б) За 750 динара може се купити 2,5 m платна.

МА. 2.2.5. Ученик је рачунске операције довео до солидног степена
увежбаности; уме да користи једначине у једноставним текстуалним задацима.
Задатак
Када је Петар потрошио трећину своје уштеђевине на куповину кредита за
мобилни телефон, остало му је 800 динара. Колика је била Петрова
уштеђевина?
Петрова уштеђевина је била _______ динара.
Решење
Петрова уштеђевина је била 1200 динара.

МА.2.3.1. Ученик уме да одреди суплементне и комплементне углове, упoредне
и унакрсне углове; рачуна са њима ако су изражени у целим степенима.
Задатак
Одреди меру угла α на слици.

α = _________
Решење
α = 80°

МА.2.3.2. Ученик уме да одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова
у троуглу и четвороуглу и да решава задатке користећи Питагорину теорему.
Задатак
Колика је површина једра на слици?

Површина једра је ________ m2.
Решење
Површина једра је 30 m2.
МА.2.3.3. Ученик уме да користи формуле за обим и површину круга и кружног
прстена.
Задатак
Површина мањег круга је 9π cm2. Површина прстена је 16π cm2.
Израчунај полупречник већег круга.

Полупречник већег круга je ____ cm.
Решење
Полупречник већег круга је 5 cm.

МА.2.3.5. Ученик уме да израчуна површину и запремину ваљка, купе и лопте
када су неопходни елементи непосредно дати у задатку.
Задатак
На слици 1 је ваљак чија
је запремина V1 и на
слици 2 је ваљак чија је
запремина V2.
Које је тврђење тачно?
Заокружи слово испред
тачног одговора.
а) V1 > V2
б) V1 < V2
в) V1 = V2
Решење
в) V1 = V2

МА.2.3.6. Ученик уме да уочи осносиметричне фигуре и да одреди осу
симетрије; користи подударност и везује је са карактеристичним својствима
фигура (нпр. паралелност и једнакост страница паралелограма).
Задатак
Осенчи четири поља на слици тако да добијеш фигуру симетричну у односу
на праву p.

Решење

МА.2.4.1. Ученик уме да пореди величине које су изражене различитим мерним
јединицама за дужину и масу.
Задатак
Наставница је на табли исписала масе четири предмета.
Заокружи слово испод предмета који има највећу масу.
1kg 20g

1,2kg

1022g

б)

в)

a)

1,002kg
г)

Решење

1,2kg
б)
Задатак
Продавац има у радњи три очишћена пилета чије су масе 1340 g, 1,35 kg и 1kg
290 g. Поређај те масе по величини, од највеће до најмање.

Одговор: ________ > _________ > ________
Решење
1,35 kg > 1340 g > 1kg 290 g

МА.2.4.2. Ученик уме да претвори износ једне валуте у другу правилно
постављајући одговарајућу пропорцију.
Задатак
Маја је новогодишње празнике провела у Италији. Пут и боравак је коштао
200 евра. Колики износ је Маја уплатила, у динарима, ако је на дан уплате 1
евро вредео 105 динара?

Маја је уплатила_____________ динара.
Решење
Маја је уплатила 21000 динара.

Задатак
Ако једна норвешка круна вреди 12,50 динара, а један евро 105 динара,
колико вреди 10 евра у норвешким крунама?

10 евра вреди ______ норвешких круна.
Решење
10 евра је 105 ⋅ 10 = 1050 динара. 1050 : 12,5 = 84
10 евра вреди 84 норвешке круне.

МА.2.4.3. Ученик уме да дату величину искаже приближном вредношћу.
Задатак
Цвећар треба да заокругли цене цвећа из увоза на најближи цео број. Упиши
нове цене.

Биљка
Нова цена

A

B

C

Решење
Биљка
Нова цена

A
8

B
9

C
6

МА.2.5.1. Ученик влада описом координатног система (одређује координате
тачака, осно или централно симетричних итд).
Задатак
На основу датих координата тачкe А уцртај y осу правоуглог Декартовог
координатног система.

A( 2,3)

x

Решење

МА.2.5.2. Ученик уме да чита једноставне дијаграме и табеле и на основу њих
обради податке по једном критеријуму (нпр. одреди аритметичку средину за
дати скуп података; пореди вредности узорка са средњом вредношћу).
Задатак

50
Зрењанин

314
319

Нови Сад

576
616
616

Ниш

482
143
219
200

Никшић

Раздаљина у
километрима

87
395
186
225
224

Крагујевац

144
120
536
239
81
80

Чачак

Београд
Чачак
Крагујевац
Никшић
Ниш
Нови Сад
Зрењанин

Београд

Дата је табела која представља међусобна растојања градова изражена у
километрима.

На основу табеле допиши следеће реченице тако да тврђење буде тачно.
а) Растојање између Чачка и Никшића је _______ километара.
б) Растојање између Никшића и ______________ је исто као и
растојање између Никшића и ________________ .
Решење
а) Растојање између Чачка и Никшића је 395 километара.
б) Растојање између Никшића и Новог Сада је исто као и
растојање између Никшића и Зрењанина.

МА.2.5.3. Ученик уме да обради прикупљене податке и представи их табеларно
или графички; представља средњу вредност и медијану.
Задатак
Дијаграм приказује успех ученика једног одељења на тесту из математике.

а) Допуни, као што је започето, табелу која одговара датом дијаграму:
Успех ученика на тесту из математике
оцена
број ученика
5
4
3
2
1
3
б) Израчунај средњу оцену на тесту из математике.
Средња оцена на тесту из математике је ________
Решење
а)

Успех ученика на тесту из математике
оцена
број ученика
5
5
4
7
3
10
2
5
1
3

б) Средња оцена на тесту из математике је 3,2.

МА.3.1.2. Ученик уме да оперише са појмом дељивости у проблемским
ситуацијама.
Задатак
Напиши три броја пете хиљаде чија је цифра десетицa 2, а који су дељиви са
9.
То су бројеви _______, ________, ________.
Решење
Написана било која три броја из скупа {4023, 4122, 4221, 4320, 4329, 4428,
4527, 4626, 4725, 4824, 4923}.
МА.3.1.3. Ученик уме да користи бројеве и бројевне изразе у реалним
ситуацијама.
Задатак
Букети, које цвећарка прави, садрже 4 руже и 3 беле раде. Ако цвећарка на
свакој продатој ружи заради 35 динара, на свакој продатој белој ради 25
динара и на прављењу букета 60 динара, колико најмање букета треба да
прода да би зарадила више од 1500 динара?
Цвећарка треба да прода најмање _____ букета.
Решење
Зарада по једном букету: 4 ∙ 35 + 3 ∙ 25 + 60 = 140 + 75 + 60 = 275
275 ∙ 5 = 1375, 275 ∙ 6 = 1650 или 1500 : 275 ≈ 5,45
Цвећарка треба да прода најмање 6 букета.

МА.3.2.2. Ученик је постигао висок степен увежбаности извођења операција уз
истицање својстава која се примењују; уме да користи особине степена и
квадратног корена.
Задатак
Ако се зна да је 322 = 1024, израчунај:
а) 10,24 = ______________
б) 102400 = _____________
в)

0,1024 = ______________

Решење
а) 10, 24 = 3,2
б) 102400 = 320
в)

0,1024 = 0,32

МА.3.2.3. Ученик је постигао висок степен увежбаности извођења операција уз
истицање својстава која се примењују; уме да примењује формуле за разлику
квадрата и квадратног бинома; увежбано трансформише алгебарске изразе и
своди их на најједноставнији облик.
Задатак
Заокружи слово испред тачног одговора.
Полином (а – 1)(2а + 1) – (а – 6)(а + 6) једнак је полиному:
a) а2 − а + 35
б) а2 − а − 37
в) а2 + 35
г) а2 − 37
Решење
а) а2 − а + 35
Задатак
Израчунај и напиши одговарајући резултат.
а) разлику квадрата бројева 7 и 3: ____________________________________
б) квадрат разлике бројева 7 и 3 : ____________________________________
в) збир квадрата бројева 7 и 3 : _____________________________________
г) квадрат збира бројева 7 и 3 : ______________________________________
Решење
а) 72 – 32 = 49 – 9 = 40
б) (7 − 3)2 = 42 = 16
в) 72 + 32 = 49 + 9 = 58
г) (7 + 3)2 = 102 = 100

МА.3.2.4. Ученик је постигао висок степен увежбаности извођења операција уз
истицање својстава која се примењују; уме да разликује директно и обрнуто
пропорционалне величине и то изражава одговарајућим записом; зна линеарну
функцију и графички интерпретира њена својства.
Задатак
Који од графика представља график функције y = −x + 3?
Заокружи слово изнад тачног одговора.
а)

б)

в)

г)

Решење
в)

Задатак
Девет другова би очистили базен за четири дана. Колико још другова треба да
им помогне да би базен био очишћен за три дана?
Базен ће бити очишћен за три дана ако им помогну још ____ друга.
Решење
Базен ће бити очишћен за три дана ако им помогну још 3 друга.

МА.3.2.5. Ученик је постигао висок степен увежбаности извођења операција уз
истицање својстава која се примењују; уме да користи једначине, неједначине и
системе једначина решавајући и сложеније текстуалне задатке.
Задатак
Док је била на летовању, Нађа се сваком од својих 9 пријатеља из зграде
јавила или писмом или разгледницом. Марке за разгледнице је плаћала по 10
динара а марке за писма по 15 динара. Колико писама и колико разгледница је
Нађа послала ако је за марке укупно потрошила 110 динара?
Нађа је послала _________ писама и _________ разгледница.
Решење
Нађа је послала 5 писама и 4 разгледнице.
МА.3.3.1. Ученик уме да рачуна са угловима укључујући и претварање угаоних
мера; закључује користећи особине паралелних и нормалних правих,
укључујући углове на трансверзали.
Задатак
Ако су праве a и b паралелне, одреди колики је угао α.

α = ____
Решење
Угао α = 48°10΄

МА.3.3.2. Ученик уме да користи основна својства троугла, четвороугла,
паралелограма и трапеза, рачуна њихове обиме и површине на основу елемената
који нису обавезно непосредно дати у формулацији задатка; уме да их
конструише.
Задатак
Колико метара жице је потребно да би се оградило
двориште облика правоуглог трапеза као на слици?
Потребно је _____ m жице.
Решење
Потребно је 48 m жице.

МА.3.3.3. Ученик уме да одреди централни и периферијски угао, рачуна
површину исечка, као и дужину лука.
Задатак
Ако је тетива AB једнака полупречнику круга, израчунај меру угла ACB.

Мера угла АСВ је ____.

Решење
Мера угла АСВ је 30°.
Задатак
Колико пута је површина кружног исечка, чији је централни угао 30о, мања
од површине круга?
Мања је ____ пута.
Решење
Мања је 12 пута.

МА.3.3.4. Ученик уме да израчуна површину и запремину призме и пирамиде,
укључујући случајеве када неопходни елементи нису непосредно дати.
Задатак
Израчунај запремину правилне четворостране
пирамиде ако је ивица основе a = 10 cm, а
висина бочне стране h = 13 cm.

Запремина пирамиде је ________ cm3.
Решење
Запремина пирамиде је 400 cm3.

МА.3.3.5. Ученик уме да израчуна површину и запремину ваљка, купе и лопте,
укључујући случајеве када неопходни елементи нису непосредно дати.
Задатак
Правоугли троугао, чије су катете а = 9 cm, b = 12 cm, ротира око катете b.
Колики је однос између површине основе и површине омотача добијене купе?
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) 1 : 1
б) 3 : 4
в) 3 : 5
г) 4 : 5
Решење
в) 3 : 5
Задатак
Колика је површина највеће лопте која може да стане у кутију облика коцке
ивице 20 cm?
Површина лопте је ____ cm2.
Решење
Површина лопте је 400π cm2.

МА.3.3.6. Ученик уме да примени подударност и сличност троуглова,
повезујући тако разна својства геометријских објеката.
Задатак
Дуж MN је паралелна са дужи АВ. Ако је
MN : AB = 2 : 3, колика је размера СМ : MА?
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) 2 : 1
б) 3 : 1
в) 3 : 2
г) 2 : 3
Решење
а) 2 : 1
Задатак
Код тачног тврђења заокружи реч Тачно, а код нетачног тврђења реч
Нетачно.
Свака два једнакостранична троугла међусобно су
Тачно
слична.

Нетачно

Свака два слична троугла имају једнаке обиме.

Тачно

Нетачно

Два једнакокрака троугла са углом при врху од 36° су
Тачно
слични троуглови.

Нетачно

Сви правоугли троуглови међусобно су слични.

Нетачно

Тачно

Решење
Све тачно заокружено. Свака два једнакостранична троугла међусобно су
слична – заокружено ТАЧНО; Свака два слична троугла имају једнаке обиме
– заокружено НЕТАЧНО; Два једнакокрака троугла са углом при врху од 36°
су слични троуглови – заокружено ТАЧНО; Сви правоугли троуглови
међусобно су слични – заокружено НЕТАЧНО.

МА.3.4.2. Ученик уме да процени и заокругли дате податке и рачуна са таквим
приближним вредностима; изражава оцену грешке (нпр. мање од 1 динар, 1cm, 1
g).
Задатак
Растојање између места А и места D приказано је на следећој мапи.

A

C
4,6

km
6,2

km

5,6 km

D

B
Мира је проценила растојање између места А и места D тако што је
заокруглила свако од растојања на најближи цео број километара и сабрала
их. Вера је сабрала растојања назначена на мапи, и добијени резултат
заокруглила на најближи цео број километара.
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) Мира је добила већи број од Вере.
б) Мира и Вера су добиле једнаке бројеве.
в) Мира је добила мањи број од Вере.
Решење
а) Мира је добила већи број од Вере.

МА.3.5.1. Ученик уме да одреди положај (координате) тачака које задовољавају
сложеније услове.
Задатак
Уцртај у координатни систем све тачке које су на истом растојању од x осе
као и тачка А, а којима је растојање од y осе два пута веће него растојање
тачке A од y осе.

Решење

МА.3.5.2. Ученик уме да тумачи дијаграме и табеле.
Задатак

Зајечар

Нови Пазар

236
117
159
193
132

Нови Сад

− 115 239 82 271 178
165 42 104 217 196 319
115 − 146 197 160 299
192 54 152 251 106 353
192 70 91 274 167 376

Ниш

Суботица

Београд
Јагодина
Крагујевац
Краљево
Крушевац

Београд

km

Крагујевац

У табели су дата растојања неких градова у километрима.

а) Који град је од Београда удаљен 115 km? .......................
б) Која два града су удаљена 353 km? ...............................................
в) Која два града су удаљена мање од 50 km? ..........................................
г) Колико градова у табели је од Београда удаљено више од 200 km? .........
Решење
а) Крагујевац
б) Краљево и Суботица
в) Јагодина и Крагујевац
г) три

МА.3.5.3. Ученик уме да прикупи и обради податке и сам састави дијаграм или
табелу; црта график којим представља међузависност величина.
Задатак

Брзина (km/h)

Маја је возила бицикл 45 минута. После првих 10 минута вожње достигла је
брзину од 10 km/h. Возила је том брзином наредних 20 минута, а затим
почела да равномерно успорава док се није зауставила. Допуни дијаграм који
приказује Мајину вожњу, као што је започето.

15
10
5
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Време (у мин.)

Решење

.

МА.3.5.4. Ученик уме да примени процентни рачун у сложенијим ситуацијама.
Задатак
Цена књиге је прво повећана за 10%, а затим је смањена за 10% и сада износи
198 динара. Колика је била цена књиге пре поскупљења?
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) 198 динара
б) 200 динара
в) 202 динара
г) 196,02 динара
Решење
б) 200 динара

Образовни стандарди за крај обавезног образовања за математику
који ће бити испитани непознатим задацима
МА.2.3.4. Ученик уме да влада појмовима: призма и пирамида; рачуна њихову
површину и запремину када су неопходни елементи непосредно дати у задатку.
Задатак
Ивица правилне тростране једнакоивичне пирамиде је 8 cm. Колика је њена
површина?
Површина пирамиде је _______ cm2.
Решење
Површина пирамиде је 64 3 cm2 .

МА.2.5.4. Ученик уме да примени процентни рачун у једноставним реалним
ситуацијама (на пример, промена цене неког производа за дати проценат).
Задатак
Гордана продаје сладолед. За сваки продати сладолед по цени од 60 динара,
она зарађује 6 динара. Колика је њена зарада по једном сладоледу изражена у
процентима?
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) 6 %
б) 1 %
в) 54 %
г) 10 %
Решење
г) 10 %

МА.3.1.1. Ученик уме да одреди вредност сложенијег бројевног израза.
Задатак
Израчунај производ израза А и В, ако је A = 1 + 3 :
А = _______ , B = ______ , A · B = _______
Решење
А = 3, B =

2
,A·B=2
3

8 7 6
6 2 5
− ⋅ иB= − ⋅ .
3 3 7
5 5 4

МА.3.2.1. Ученик је постигао висок степен увежбаности извођења операција уз
истицање својстава која се примењују; уме да саставља и решава линеарне
једначине и неједначине и системе линеарних једначина са две непознате.
Задатак
Који скуп бројева приказан на бројевној правој представља решење
6 − 2x
неједначине 4 −
> 4?
3
Заокружи слово испред тачног одговора.

Решење

МА.3.4.1. Ученик уме да по потреби претвара јединице мере, рачунајући са
њима.
Задатак
Филм се завршио у 22 часа и 10 минута. Када је филм почео ако је трајао 115
минута?
Заокружи слово испред тачног одговора.
а) 20 часова и 55 минута
б) 20 часова и 45 минута
в) 20 часова и 15 минута
г) 20 часова и 5 минута
Решење
в) 20 часова 15 минута

