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ТЕСТ

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊА У КОЈИМА СЕ ДЕО НАСТАВЕ
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УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ

Упутство за оцењивање
Рeшење

Бодовање

компетенција разумевања говора

I Rispondi alle domande con V (vero) o F (falso):

Сваки одговор вреди
0,50 поена.

1. Ragazzi Avventura è un’iniziativa oganizzata dalle
scuole medie italiane.						V

F

Максимално укупно:
4 бода

2. I ragazzi che parteciperanno a questo progetto
non devono pagare niente.					

V

F

Напомена за дежурне
наставнике и комисију.

3. Il viaggio si svolgerà senza fretta.				

V

F

4. Due insegnanti accompagneranno i ragazzi
durante il viaggio.						V

F

5. Il punto di partenza è la Sicilia.				

V

F

6. I candidati per il viaggio devono scrivere un
tema tra Viaggio, Natura o Bellezza.				

V

F

7. Durante il viaggio i ragazzi invieranno i loro video
clip su Facebook.						V

F

8. Mentre viaggiano i ragazzi potranno conoscere
anche le tradizioni di diversi posti. 				

F

V

Аудио запис се слуша
3 пута према следећим
упуствима:
- прво слушање:
без читања питања
(папир са питањима је
окренут како ученици
не би могли да читају
питања), само слушају
и концентришу се на
опште разумевање
текста;
- након првог слушања
читају пажљиво сва
питања и могу оловком
да бележе одговоре
(укупно 5 минута);
- друго слушање:
слушају и могу да
гледају питања;
- након другог слушања
одговарају на питања:
5 минута;
- треће слушање:
слушају и гледају
питања,
- након трећег слушања
одговарају на питања:
5 минута, бележе
коначне одговоре
хемијском.
Укупно време:
20 минута.
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компетенција разумевања
писаног текста

Рeшење

Бодовање

II Scegli la risposta giusta.

I
Сваки одговор вреди
0,50 поена.
Укупно: 3 поена.

1.B, 2.C, 3.D, 4.C, 5.D, 6.A
III Completa la tabella con la lettera giusta.
numero

1

2

3

4

5

6

7

8

lettera

B

A

C

B

A

A

C

A

II
Сваки одговор вреди
0,50 поена.
Укупно: 4 поена
-------------------------7 поена

компетенција писаног
изражавања

Критеријуми за
оцењивање састава:
Разумевање теме:
0,5 поена
Прецизност и
кохерентност:
0,5 поена
Морфосинтаксичка
тачност:
1,5 поена
Примереност и
богатство речника:
1,5 поена
Укупно: 4 поена
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