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Упутство за оцењивање

Упутство за оцењивање
Бр.
зад.
1.

Бодовање

Рeшење

1. c)

2. d)

3. d)

4. a)

5. c)

Сваки тачан одговор
носи 2 бода.
Максимум је 10
бодова.

2.

1. b)
11. b)

2. c)
12. a)

3. a)
13. a)

4. d) 5. c)
14. d) 15. c)

6. a)
16. b)

7. b) 8. a)
17. d) 18. a)

9. d)
19. c)

10. c)
20. b)

Сваки тачан одговор
носи 1 бод.
Максимум је 20
бодова.

3.

4.

1. glamourous
2. products
3. rarely
4. fashionable
5. attractive
6. famous, infamous
7. difficult
8. impossible
9. measurements
10. length

Сваки одговор носи
по 1 поен. Уколико
кандидат направи
било какву грешку у
одговору, добија
0 поена.

1. to
2. much
3. are/were
4. takes/means
5. through
6. yourself, yourselves, itself
7. ever
8. up
9. which
10. be
11. down
12. order
13. pay
14. by
15. of

Сваки одговор носи
по 1 поен. Уколико
кандидат направи
било какву грешку
у одговору, добија 0
поена.

Максималан број
бодова је 10.

Максимум бодова је
15.
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Бр.
зад.
5.

6.

7.

Бодовање

Рeшење

Сваки задатак носи
2 бода. Уколико
кандидат погрешно
напише граматички
облик који се очекује,
доделити му 0 бодова.
Уколико кандидат
не стави прилог на
одговарајуће место,
доделити му 1 поен.
Уколико кандидат
направи једну ситну
ортографску грешку
у писању прилога, не
одузима се поен.

1. have/’ve been
2. have not/haven’t met
3. am/’m looking/look
4. met
5. (will/may/might/can) spend
6. is/’s always telling / always tells
7. have/’ve been
8. must look
9. am/’m generally regarded
10. has/’s just told
11. hear
12. will/may/might be looking; will/may look
13. meeting
14. took
15. had been trying/(had) tried
16. enjoy
17. appears
18. had
19. liked
20. (have/’ve) found
21. not to worry
22. will/’ll be
1. likes/cares for herself
2. will be given to us
3. has/’s been five years
4. (remember to) schedule
5. be allowed to go

Максимум је 44 бода.

1. Will our transport be arranged (by you)?
2. His books mustn’t be forgotten again (by him).
3. Homeless people are always helped by our organization.
4. My bike was repaired (by him) while I was away.
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Сваки одговор носи
по 1 поен. Уколико
кандидат направи
било какву грешку
у одговору, добија 0
поена.
Максимум поена
је 5.
Сваки задатак носи
по 2 бода. Максимум
је 8 бодова. Уколико
је написан тачан
облик пасива, а
постоји ортографска
грешка у остатку
реченице која не
угрожава разумевање
реченице, кандидат
може да добије
2 бода. Уколико
постоји било каква
грешка у пасивној
конструкцији,
укључујући и
ортографску грешку,
кандидат добија 0
бодова.

Бр.
зад.
8.

Бодовање

Рeшење

1. to be careful when they stop their cars.
2. what experience I have.
3. if/whether I got on well with my last employer.
4. (that) she has just changed her job / (that) she’s just changed her job.

Сваки задатак носи
по 2 поена. Уколико
је индиректна
реченица граматички
тачно састављена (за
очекиване циљеве
вежбе), а постоји
нека ортографска
грешка (ван циљане
конструкције),
која не угрожава
разумевање реченице,
кандидат добија
1 поен. Уколико
кандидат направи
материјалну грешку
у самој конструкцији
индиректне реченице,
као и ако погреши у
пребацивању личних
заменица, присвојних
придева, показних
заменица, или
убаци члан уместо
претходно наведених,
добија 0 поена.

Максимум је 8
поена.
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