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Упутство за оцењивање
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1. Обведи кружком букву правильного ответа:
1) Г. Маша (0,5); 2) Б.  готовить.  (0,5); 3) В. свеклу (0,5); 4)  Г. чаю (0,5). 

2. Ответь на вопросы.
1) (Девочки будут готовить блины) с творогом, сметаной и вареньем. (0,5//1)
2) (Девочки начинают готовить сразу) после разговора. // сегодня // сразу. (1) 

1. Задаци 1−4: сваки 
тачно заокружен 
одговор носи по 0,5 
поена.
2. Задатак 1: уколико 
ученици наведу све три 
ствари (сметана, варенье 
и творог) добијају 1 
поен. Уколико наведу 
једну или две од три 
наведена у загради 
појма, добијају 0,5 
поена. Не морају 
одговарати пуном 
реченицом. Не узимати 
у обзир правописне 
грешке. 
Задатак 2: тачан 
одговор (могу бити само 
речи „после разговора”, 
„сразу” или „сегодня”) 
носи један поен. Не 
морају одговарати 
пуном реченицом. 
Не узимати у обзир 
правописне грешке. 
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1. Правильно или нет? Прочитай предложения и зачеркни. 
1) нет (0,5);
2) да (0,5);
3) нет (0,5);
4) да (0,5)

2. Ответь на вопросы.
1) (По приезде во Владимир Борис / он) остановился в гостинице, и утром 
пошел в городскую библиотеку.                                                          (1)
2) ...(потому что) она решила пошутить.          (1)

3. Обведи кружком буву правильного ответа.
1. Б.  армии (0,5);
2. В. её (0,5);
3. Б. пожилую (0,5);
4. А. ошибся (0,5);
5. В. глаза (0,5); 
6. Б. у (0,5).

1. Задаци 1−4: сваки 
тачно обележен одговор 
(да или не) носи по пола 
поена.
2. Задатак 1: Уколико 
одговор садржи било 
који од два израза 
( он остановился в 
гостинице или он 
пошел в городскую 
библиотеку) или 
пак, било шта што 
улази у домен тачног 
одговора признаје се 
цео поен. Признају се и 
непотпуне реченице (на 
пример, остановился в 
гостинице). Не узимају 
се у обзир правописне 
грешке. 
Задатак 2: Признаје 
се цео поен било да је 
у питању потпуна или 
непотпуна реченица која 
почиње с Потому что... 
Не узимају се у обзир 
правописне грешке. 
3. Задатак. Свако тачно 
заокружено слово у 
задацима 1−6 носи по 
пола поена.
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Пример тачног одговора. Писање максимално може носити 4 поена.

Каждый день я встаю в семь часов утра. Потом я хожу в ванную, чищу 
зубы, умываюсь. На завтрак чаще всего ем хлеб с маслом и джемом или 
яичницу. Иногда я готовлю сам, иногда мама или папа готовят завтрак для 
меня. Уроки в школе начинаются в восемь часов. Почти каждый день у 
меня шесть уроков. Мой любимый предмет – физкультура, я очень люблю 
бегать, играть в волейбол. Ещё я люблю и математику, и русский язык. 
Моего лучшего друга зовут Пётр, ему 15 лет. У меня ещё два хороших друга 
– Иван и Милан. Мы с ними каждый день вместе возвращемся из школы, 
часто ходим в кино, играем в футбол. Из школы я возвращаюсь в два часа. У 
меня нет хобби. Очень люблю смотреть сериалы. (121 слово)

За састав ученика који има 140-200 речи, не одузимати поене због 
премашеног броја речи.

За саставе који имају више од 200 речи, одузети 0,25 поена од укупног броја 
поена на овом делу теста због непоштовања прописаних правила.

За саставе који имају 60-89 речи, одузети 0,5 поена, а за саставе који имају 
мање од 60 речи, одузети 1 поен од укупног броја поена на овом делу теста.

Максимално 4 поена

 


