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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 задацима у којима је то предвиђено овим упутством. 

 
Бр. 

зад. 
 

Решење 
 

Бодовање 
1. в) Берлин Тачан одговор – 

1 бод 
2. в) У оба текста се казује о певачима чија је песма имала 

неуобичајене моћи. 

г) У оба текста се казује о ликовима певача из грчких 

предања. 

Тачна два одговора и 

ниједан нетачан – 

1 бод 
Тачан један одговор и 

ниједан нетачан – 

0,5 бодова 
3. б) Београд треба да иде у корак са великим европским 

градовима, али не тако што ће се без јасног плана и циља у 

њему градити вишеспратнице. 

в) Како би Београд достигао градитељске подухвате 

Европе и стигао велике европске престонице, потребно је 

мислити и на навике, потребе и склоности његових 

житеља. 

Тачна два одговора и 

ниједан нетачан – 

1 бод 
Тачан један одговор и 

ниједан нетачан – 

0,5 бодова 

4. в) Ове ципеле не пропуштају воду. Тачан одговор – 

1 бод 
5. а) комисиа 

г) диета 

Тачна два одговора и 

ниједан нетачан – 

1 бод 
Тачан један одговор и 

ниједан нетачан – 

0,5 бодова 

6. сумљиво 

потсетник 

предчас 

Тачна три одговора – 

1 бод 
Тачна два одговора – 

0,5 бодова 
7. Данас ће фудбалери Србије играти утакмицу са екипом из 

Шпаније. 

 

 

 

 

Тачних пет одговора и 

ниједна нетачно 

преписана реч – 

1 бод 

Тачна четири одговора и 

ниједна нетачно 

преписана реч – 

0,5 бодова  

8. Време ће се пролепшати. 

 

Тачан одговор – 

1 бод 

9. б) вокатив 

 

Тачан одговор – 

1 бод 

10. б) српскословенски језик Тачан одговор – 

1 бод 
11. в) супротни однос Тачан одговор – 

1 бод 

12. в) месна реченица 

 

Тачан одговор – 

1 бод 



13. дну/дно  

благо 

Тачна два одговора – 

1 бод 

Тачан један одговор – 

0,5 бодова 

14. Падеж: генитив 

Значење: начинско/начина/начин  

Тачна два одговора – 

1 бод 

15. в) Жарко Тачна два одговора – 

1 бод 

16. в) драма Тачан одговор – 

1 бод 

17. б) дијалог Тачан одговор – 

1 бод 

18. б) девојчина лепота Тачан одговор – 

1 бод 

19. а) истакну потресну тему ропства под Турцима 

в) допринесу ритмичкој уређености стихова 

Тачна два одговора  и 

ниједан нетачан – 

1 бод 

Тачан један одговор и 

ниједан нетачан – 

0,5 бодова 

20. а) приповедањем о нескладу између дечакових 

неизговорених жеља и реалних могућности 

г) приповедањем у 3. лицу, чиме се гради дечаков 

емотивни и мисаони свет 

д) истицањем пасивне улоге дечака као немог и 

неодлучног посматрача живота 

 

Тачна три одговора и 

ниједан нетачан – 

1 бод 
Тачна два одговора и 

ниједан нетачан – 

0,5 бодова 

 


