Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ и технолошког развоја
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

школска 2019/2020. година

ТЕСТ

РУСКИ ЈЕЗИК
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС УЧЕНИКА У ОДЕЉЕЊА У КОЈИМА СЕ ДЕО НАСТАВЕ
ОДВИЈА НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ

Упутство за оцењивање
Рeшење

компетенција разумевања говора

1.

2.

Бодовање
1.
Задаци 1−4: сваки тачно
заокружен одговор носи
по 0,5 поена.

1. В) полцарства.
2. Г) рубашкой счастливого человека.
3. Б) долго искали счастливого человека.
4. А) сын царя.
1) (Послы предложили счастливому человеку) деньги за рубашку / хотели
его рубашку, предложили деньги.
2) (Счастливому человеку не удалось вылечить царя, потому что) у счастливого человека (у него) не было рубашки, (он был очень беден).

1. Задаци 1−4: свако тачно заокружено слово

0,5 поена.

2. Задатак 1: Уколико ученици наведу чињеницу да су цареви посланици
нудили новац за кошуљу; да су желели да им срећан човек да кошуљу за
новац; чак и ако се не помиње чињеница да су нудили новац, већ само да су
желели кошуљу − дати цео поен. Уколико само помену да су нудили новац −
0,5 поена. Не узимати у обзир правописне и граматичке грешке. Ученици не
морају одговарати пуном реченицом.
1 поен
Задатак 2: Уколико одговор садржи чињеницу да срећни човек није
имао кошуљу, дати цео поен. Не узимати у обзир правописне грешке и
граматичке грешке. Ученици не морају одговарати пуном реченицом.
1 поен
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2.
Задаци 1-2: сваки тачан
одговор носи по 1 поен.

Рeшење

Бодовање

компетенција разумевања писаног текста

1. Правильно или нет? Прочитай предложения и зачеркни.
1) да (0,5);
2) да (0,5);
3) нет (0,5);
4) нет (0,5)

1.
Задаци 1−4: сваки тачно
обележен одговор (да
или не) носи по пола
поена.
2.
Задатак 1: Уколико
одговор садржи било
шта што улази у
домен тачног одговора
2. Ответь на вопросы.
признаје се цео поен.
1) …(потому что) на улице было холодно и шёл дождь.		
(1)
Признају се и непотпуне
2) Его жена съела экспериментальную конфету и поэтому забыла о своём
реченице (на пример,
муже (она не знала, кто он такой и что он делает в её квартире). (1)
было холодно и шёл
дождь). Не узимају се
у обзир правописне
грешке.
3. Обведи кружком букву правильного ответа.
Задатак 2: Уколико
одговор садржи
1. В. научного(0,5);
нешто од понуђених
2. А. работает (0,5);
предвиђених одговора
3. Б. задач (0,5);
или било шта што улази
4. А. чтобы (0,5);
у домен тачног одговора
5. В. после (0,5);
(било да је у питању
6. Б. тобой (0,5).
потпуна или непотпуна
реченица) признаје се
цео поен. Не узимају
се у обзир правописне
грешке.
3.
Свако тачно заокружено
слово у задацима 1−6
носи по пола поена.

компетенција писаног изражавања

Пример тачног одговора. Писање максимално може носити 4 поена.
Дима,
Маша пригласила нас на день рождения. Как ты думаешь, что ей купить? Она
очень любит конфеты и плюшевых мишек, мы можем купить мишку в Доме
игушки завтра после школы. Вечеринка будет у Маши дома, начинается в
восемь часов. Маша живёт на улице Таганская, дом 15. Это метро Марксисткая.
Мы можем встретиться около станции метро Александровский сад в семь
часов, если ты не против. Мой папа заедет за нами около 11 вечера. Ты
согласен? Напиши, что ты думаешь по поводу всего, когда у тебя будет время.
До завтра,
Саша.		
(89 слов)

Уколико текст има мање речи, бодовање вршити на следећи начин: 60−80 речи:
морфосинтаксичка тачност и примереност и богатство речника максимално
носе по 1 поен; 40−60 речи: морфосинтаксичка тачност и богатсво речника
максимално носе по 0,5 поена.
Уколико текст има мање од 40 речи, не прегледа се, односно, носи 0 поена.
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Бодовање за сваког
кандидата посебно је у
табели.
0,5 Разумевање теме
0,5 Прецизност и
кохерентност
1,5 Морфосинтаксичка
тачност
1,5 Примереност и
богатство речника
_____
4 бода

