Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ТЕСТ

СРПСКИ ЈЕЗИК
школска 2015/2016. година

УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ

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

Рeшење

Бодовање

1.

а) Марко је учествовао у мировним преговорима са Дубровником.
г) Манастир Св. Димитрија и Марков манастир су називи исте грађевине.

Тачна два одговора –
1 бод

2.

б) Оба песника су преживела повлачење преко Албаније.
г) У оба текста се говори о значају песника за српску књижевност.

Тачна два одговора –
1 бод

3.

а) због тога што су се новинари некад другачије усавршавали, учећи истрајно од
својих искуснијих колега
в) због тога што нас штампане новине везују за многе лепе успомене из живота,
поетичније су и део су многих породичних прича
г) због тога што електронске новине осамљују људе; новинар данас може постати
свако, лако и брзо, без провере знања и стручности

Тачна три одговора –
1 бод
Тачна два одговора и
ниједан нетачан –
0,5 бодова

4.

Мој друг ђорђе је ученик основне школе „мирослав антић”, која се налази близу Тачан одговор –
палићког језера.
1 бод
Напомена: Признаје се као тачан одговор и уколико ученик подвуче само прво слово
речи које треба написати великим почетним словом.

5.

хартија
дијалог
историјски

Тачна три одговора –
1 бод

6.

1. Небих волео да опет направим исту грешку. – Не бих волео да опет направим
исту грешку.
2. Ми би смо их радо посетили. – Ми бисмо их радо посетили.
3. Радићете онако како смо се договорили. – Ради ћете онако како смо се договорили.
4. Нећу те никада заборавити. – Не ћу те никада заборавити.
5. Стићићемо ипак на време. – Стићи ћемо ипак на време.
Напомена: Прихвата се као тачан одговор и када ученик подвуче само правилно
написан глаголски облик, који је у другој реченици (у истом пару) неправилно
написан.

Тачних пет одговора –
1 бод
Тачна четири одговора –
0,5 бодова

7.

б) заменице

Тачан одговор –
1 бод

8.

а) 3
Тачна четири одговора –
б) 2
1 бод
в) 4
г) 1
Напомена: Признаје се као тачан одговор и уколико је ученик написао само број или
је уз број дописана полузаграда или тачка.

9.

Н
Т
Т

Тачна три одговора –
1 бод

10.

б) једначење сугласника по месту изговора
в) једначење сугласника по звучности

Тачна два одговора –
1 бод

11.

Сутрадан нас је у школи питала учитељица: „Ко је то ноћас грубо изгазио цвеће по Тачан одговор –
башти?” Нисам се јавио, јер сам се плашио казне.
1 бод

12.

б) особе које су образоване и културне

Тачан одговор –
1 бод

13.

именичка (синтагма)

14.

локатив
временско/ време/ времена

Тачан одговор –
1 бод
Тачна два одговора –
1 бод
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Бр.
зад.

Рeшење

Бодовање

15.

5. Јанко Веселиновић
3. Данило Киш
1. Милош Црњански
2. Бранислав Нушић

Тачна четири одговора–
1 бод

16.

– Шта мислиш, Персо, хоће ли ми те дати твој отац ако те запросим?
– Не верујем!
– А зашто?
– Зато што си код њега рђав ђак!

Тачан одговор –
1 бод

17.

б) душевног спокојства лирског субјекта

Тачан одговор –
1 бод

18.

в) метафора

Тачан одговор –
1 бод

19.

г) Приповедач се скрива у свету књига да потражи спокојство и заштиту од својих
вршњака.

Тачан одговор –
1 бод

20.

а) Раздор између браће Дмитра и Богдана око деобе може имати далекосежан
трагичан исход.
б) Анђелија мудро покушава да спречи сукоб рођене браће, нудећи деверу
молитену чашу.
е) Соколове речи опомињу на неслогу између Дмитра и Богдана, као и на последице
које би изазвала Анђелијина слепа послушност.

Тачна три одговора –
1 бод
Тачна два одговора и
ниједан нетачан –
0,5 бодова

Напомене:
1. Не признаје се прецртан и исправљен одговор.
2. Не признаје се одговор који је написан само графитном оловком.
3. Не признаје се одговор у којем су употребљене скраћенице, осим у задацима у којима се испитује
писање скраћеница.
4. Признаје се у задацима отвореног типа (табела) одговор који је написан или малим или великим
словима.
5. Признаје се одговор написан штампаним словима, осим уколико се у задатку није захтевало да се
одговор напише писаним словима.
6. Признаје се тачан одговор који је означен јасно и уколико је означен на другачији начин од
предвиђеног (нпр. реч или текст је заокружио, а требало је да их подвуче; слово је прецртао или
штриклирао, а требало је да га заокружи).
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