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Упутство за оцењивање

Бр.
зад. Рeшење Бодовање

1. 1. b
2. b
3. a
4. c
5. a
6. b
7. a
8. b
9. b
10. a) maison; b) lit; c) métier; d) blog
11. 1. b; 2. d; 3. a; 4. c

26 points

2 points par réponse exacte 
(questions 1-9) = total 18

1 point par réponse exacte 
(questions 10-11) = total 8

2. 1. belle
2. charmante
3. jeune
4. grosse
5. longs
6. préférée

6 points – 1 points par adjectif 
correctement écrit

3. 1. appelle
2. dit
3. comprends
4. va
5. tourne
6. lève
7. copient
8. voit
9. sait

18 – 2 points par verbe

4. 1. Dépêchez-vous/Dépêche-toi
2. Écrivez/Écris
3. N’oubliez pas/N’oublie pas

6 points - 2 point par verbe

5. 1. j’étais
2. je copiais
3. j’ai entendu
4. était
5. J’avais peur / J’ai eu peur
6. j’imaginais / j’ai imaginé
7. a dit
8. je me suis réveillée

16 points – 2 points par verbe  
(1 point pour le choix du temps 
et 1 point pour la forme)

6. 1. serai
2. voudrais
3. pourrait

6 points – 2 point par verbe

7. 1. Avec qui
2. qui
3. où
4. quand ? / à quelle heure ?

4 points – 1 point par mot 
interrogatif correctement 
employé
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Бр.
зад. Рeшење Бодовање

8. 1. m’
2. lui
3. me / nous
4. les
5. me
6. l’

6 points - 1 point par pronom 
correctement choisi

9. 1. pouquoi je n’aime pas
2. ce que je ne comprends pas
3. si j’ai

6 points – 2 points par phrase

10. 1. où
2. qu’
3. qui
4. qui

4 points – 1 point par pronom

11. 1. en
2. chez/avec
3. au
4. en
5. En
6. au
7. avec

7 points – 1 point par 
préposition

12. Différentes productions sont acceptables. 15 points – 3 points par phrase 
correcte
Critères d’évaluation (maximum 
3 points par phrase) : 
– correction morphosyntaxique
(2 points)
– adéquation et richesse du
vocabulaire (1 point)

Напомене:

1. У задацима у којима ученик није ништа записивао потребно је црвеном хемијском прецртати простор за
рад и одговор, а затим прецртати и квадрат са десне стране задаткa. Исто урадити и уколико је ученик у
задатку писао само графитном оловком или започео израду задатка.

2. Не признају се прецртани и исправљени одговори.

3. Не признају се одговори који су написани само графитном оловком.

4. Признају се одговори у којима је ученик тачно одговорио, али је тачан одговор јасно означио на другачији
начин од предвиђеног (нпр. реч или текст је подвукао, а требало је да их заокружи, прецртао је слово, а
требало је да га заокружи).

5. Ако се делови одговора међусобно искључују, или није јасно означено који одговор је важећи, такaв
одговор се не признаје као тачан.

6. Уколико ученик напише одговор ван предвиђеног места, за тачан одговор добија предвиђен број бодова,
односно 0 бодова ако није тачан.

7. Уколико је одговор тачан, а садржи и део који је неважан, или се не односи директно на питање, садржај
тих делова не треба узимати у обзир приликом бодовања.

8. Ако је ученик у задатку добио два различита решења од којих је једно тачно, а друго нетачно, за такав
одговор не добија предвиђени бод.


