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Упутство за прегледање 
− Сваки задатак доноси највише 1 бод. 
– Ученик може добити 0,5 бодова само у задацима у којима је то предвиђено овим упутством. 
Бр. 
зад. Решење Бодовање 

1. ● тетку Јована Цвијића Тачан одговор – 
1 бод 

2. ● Описујући патријархалну средину друге половине XIX века, 
аутор указује на могућност да и жена испољи своју вољу. 
● Појединац се и у слабо развијеним срединама формира тако 
што несвесно усваја духовне вредности које одговарају његовој 
личности. 
● Да би омогућила сину даље школовање, које је подразумевало 
његов одлазак из родног места, мајка је одлучила да прода 
имање које је донела у мираз. 

Тачна три одговора и 
ниједан нетачан – 
1 бод 
Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 
0,5 бодова 

3. Моја мајка није показивала много одлучности. 
 ●        ● 

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 
1 бод 
Тачан један одговор и 
ниједан нетачан – 
0,5 бодова 

4. ● Мајка је имала своју мудрост и била јако поштована.  Тачан одговор – 
1 бод 

5. ● генитив Тачан одговор – 
1 бод 

6. ● последична Тачан одговор – 
1 бод 

7. ● именски део предиката Тачан одговор – 
1 бод 

8. непостојано а 
губљење сугласника 
Напомена:  
– Иако је редослед гласовних промена битан, признаје се као 

тачан одговор и другачији редослед. 
– Не признаје се као тачан одговор погрешно употребљен 
термин непостојано – нпр. непостојно, непостојено и сл. 

Тачна два одговора – 
1 бод 
Тачан један одговор – 
0,5 бодова 

9. придевска (синтагма) Тачан одговор – 
1 бод 

10. ● пристрасан Тачан одговор – 
1 бод 

11. ● шумадијско-војвођански Тачан одговор – 
1 бод 

12. Град горњи милановац налази се у централној србији, уз  
 ●    ●            ● 
реку деспотовицу. 
       ● 

Тачна четири одговора и 
ниједан нетачан – 
1 бод 

13. ● 18. III 2013. 
● 26. 8. 1786. 

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 
1 бод 
Тачан један одговор и 
ниједан нетачан – 
0,5 бодова 



14. ● Не бисмо се трудили кад би успех био сасвим неизвестан. 
● Не би они то питали да су незаинтересовани за такмичење. 

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 
1 бод 
Тачан један одговор и 
ниједан нетачан – 
0,5 бодова 

15. ● Петар Кочић Тачан одговор – 
1 бод 

16. ● монолог Тачан одговор – 
1 бод 

17. ● посвађана браћа Тачан одговор – 
1 бод 

18. ● ономатопеја 
● персонификација 

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 
1 бод 
Тачан један одговор и 
ниједан нетачан – 
0,5 бодова 

19. ● Трагедију непознатог војника лирски субјекат доживљава као 
личну. 
● Откидање зумбула је позив читаоцу да саосећа са болом због 
прекинуте младости. 

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 
1 бод 
Тачан један одговор и 
ниједан нетачан – 
0,5 бодова 

20. ● Сусретом на станици с ујаком Жарком почиње преображај 
Ненадовог дотадашњег доживљаја рата.  
● Стапање звукова различитог порекла, у хармоничну песму, у 
функцији је дочаравања општег јединства.  

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 
1 бод 
Тачан један одговор и 
ниједан нетачан – 
0,5 бодова 

 
Напомене:  

1. Не признаје се одговор који је написан само графитном оловком.  

2. Не признају се прецртани или преправљани одговори. 

3. Не признаје се одговор у којем су употребљене скраћенице, осим у задацима у којима се 
испитује писање скраћеница.  

4. Признаје се у задацима отвореног типа одговор који је написан или малим или великим 
почетним словом, осим у задацима у којима се испитују правописна правила у вези са 
употребом великог и малог слова.  

5. Признаје се одговор написан штампаним или писаним словима, осим ако се у задатку не 
тражи да ученик пише одређеним типом слова.  

6. Признаје се тачан одговор који је означен јасно и уколико је означен на другачији начин од 
предвиђеног (нпр. слово, реч или текст је заокружио, а требало је да подвуче). 

7. Признаје се одговор написан латиницом, уколико је ученик тачно одговорио на задатак. 

 


