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РУСКИ ЈЕЗИК
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС УЧЕНИКА У ШКОЛУ 

У КОЈОЈ СЕ ДЕО НАСТАВЕ ОДВИЈА НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ
ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА

УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ
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Упутство за оцењивање 

Рeшење Бодовање
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1.
1. В) бабушка и внучка;
2. А) в Красноярске;
3. В) солнечная;
4. Г) номер 3.

2.
1. Девушка показывает театр (Пушкина), 
памятник (Пушкину), мост (через Енисей), 
библиотеку, университет.

2. Девушка учится в Сибирском 
(федеральном) университете.  

1. Задаци 1−4: свако тачно заокружено слово
0,5 поена.

2. Задатак 1:  Уколико ученици наведу бар две 
знаменитости: споменик и позориште, добијају цео 
поен. Уколико наведу само једну знаменитост − 
пола поена.Такође, не морају тачно навести назив 
позоришта, коме је споменик подигнут; правописне 
грешке које не ометају разумевање информација не 
умањују поене.  
1 поен

Задатак 2: Одговор може бити и сам назив 
университета, не мора бити у локативу, не мора 
пун одговор, може само Сибирский (федеральный) 
университет; правописне грешке које не ометају 
разумевање информације не умањују поене. 
1 поен

Аудио запис се слуша 3 пута према следећим 
упутствима:
 
‒ прво слушање: без читања питања (папир са 
питањима је окренут да 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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1. Правильно или нет? Прочитай 
предложения и зачеркни. 
1) нет (0,5); 2) да (0,5); 3) да (0,5); 4) нет (0,5)

2. Ответь на вопросы.
1) (По мнению папы,) (они кота выучат) и 
он/кот будет охранять их дом (как собака).
(1)
2) ...(потому что) мама/родители не 
разрешает/разрешают коту жить в их доме.
(1)

3. Обведи кружком букву правильного 
ответа.
1. Б) самостоятельным;   2. А) который; 
3. В) дяде;   4. Б) ест;   5. Б) с;   6. В) его.

1. Задаци 1−4:сваки тачно обележен одговор (да или 
не) носи по пола поена.

2.
Задатак 1: Уколико је одговор било шта што улази у 
домен тачног одговора признаје се цео поен. Признају 
се и непотпуни одговори (на пример, он/кот будет 
охранять их дом). Не узимају се у обзир правописне 
грешке. 
Задатак 2: Уколико одговор садржи нешто од 
понуђених предвиђених одговора или било шта што 
улази у домен тачног одговора (било да је у питању 
потпуна или непотпуна реченица која почиње с 
Потому что.., признаје се цео поен. Не узимају се у 
обзир правописне грешке. 

3. 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.

Дорогой Коля, 
Пойдёшь со мной на бесплатную презентацию 
курса программирования для начинающих? 
Меня все это очень интересует, я хочу 
научиться программировать, обязательно 
пойду на эту презентацию и запишусь на 
курсы. Презентация пройдёт 13 и 14 июля в 
18:00. Занятия проводятся по понедельникам 
и средам с 18:00 по 19:30. Мы можем 
научиться работать с базой данных, создавать 
интерактивные сайты и приложения. Курс 
начинается 18 июля. Можно записаться по 
телефону +78558409179. Курсы проводятся 
на улице Машиностроительная, 91. 
Витя.
(76 слов)

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

Уколико текст има мање речи, бодовање вршити на  
следећи начин: 

45−59 речи: морфосинтаксичка тачност и 
примереност и богатство речника максимално носе 
по 1 поен; 

30−44 речи: морфосинтаксичка тачност и богатсво 
речника максимално носе по 0,5 поена. 

Уколико текст има мање од 30 речи, не прегледа се, 
односно, носи 0 поена.


