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Упутство за оцењивање

Бр.
зад. Рeшење Бодовање

1. г) Јелена Карађорђевић, српска принцеза, била је супруга великог кнеза 
Ивана Константиновича, који је убијен за време Октобарске револуције.

Тачан одговор – 3 бода

2. 1) мрав
2) мрак

1. Тачан одговор – 2 бода
2. Тачан одговор – 2 бода

3. 1) Једначење сугласника по звучности
2) Једначење сугласника по месту творбе / изговора / артикулације
3) Губљење сугласника

Напомена: Иако је редослед битан, признаје се и одговор у коме је ученик 
гласовне промене навео другачијим редоследом.

1. Тачан одговор – 2 бода
2. Тачан одговор – 2 бода
3. Тачан одговор – 2 бода

4. ДРУШТВЕН, ДРУЖИНА Тачно подвучене две 
речи и ниједна нетачно 
подвучена реч – 4 бода
Тачно подвучена једна 
реч и ниједна нетачно 
подвучена реч – 2 бода

5. Наставак именица
мајчине придев
приче  именица
je  (помоћни) глагол
на  предлог
другој  број
траци.  именица

Тачних седам одговора – 
5 бодова
Тачних шест одговора – 
4 бода
Тачних пет одговора –  
3 бода

6. 1. Напрема овом храму, с оне стране друма, налази се надалеко позната кула, 
коју чува стража.
2.
Падеж: локатив
Број: једнина
Род: мушки (род)

Укупно 5 бодова.
1. Тачно подвучена реч –  
2 бода

2. Сваки тачан одговор 
по 1 бод.

7. северозапад    дангубити    сачувати    доброта    романописац    просејати Тачно подвучене две 
речи и ниједна нетачно 
подвучена реч – 4 бода
Тачно подвучена једна 
реч и ниједна нетачно 
подвучена реч – 2 бода

8. именичка (синтагма)

Не признаје се именска.

Тачан одговор – 3 бода

9. условна (реченица) Тачан одговор – 4 бода

10. Дечак није марио (за) било каква правила. Тачан одговор – 4 бода

11. г) Ја сам попила једну дуњу, а Софија јагоду. Тачан одговор – 4 бода

12. б) декорацију на позорници у виду заклона Тачан одговор – 4 бода
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Бр.
зад. Рeшење Бодовање

13. језик, крило Тачно подвучене две 
речи и ниједна нетачно 
подвучена реч – 4 бода
Тачно подвучена једна 
реч и ниједна нетачно 
подвучена реч – 2 бода

14. 1. Н

2. Н

3. Т

4. Т

Тачна четири одговора –  
3 бода
Тачна три одговора –  
2 бода

15. г) слово Х Тачан одговор – 3 бода

16. г) Живот и прикљученија Тачан одговор – 4 бода

17. („)Ђачки растанак(”)
Бранко Радичевић
поема

Укупно – 6 бодова
(За сваки тачан одговор 
2 бода.)

18. в) Покошено поље, Бранимир Ћосић Тачан одговор – 3 бода

19. 5
1
2
6
4

Тачних пет одговора –  
5 бодова
Тачна четири одговора –  
4 бода
Тачна три одговора –  
3 бода

20. епика/епски (књижевни) род Тачан одговор – 3 бода

21. 1. мемоари
2. биографија

1. Тачан одговор – 2 бода
2. Тачан одговор – 2 бода

22. 1. шаљива (народна) прича
2. Признавати две одлике од следећих неколико: кратка прича / сажетост, 

реалистична садржина, једноепизодичност, обрађује смешан/шаљив 
догађај, досетљив јунак, критика неке друштвене појаве или мане 
појединца и сл.

1. Тачан одговор – 2 бода
2. Тачно наведене две 
особине – 2 бода
Тачно наведена једна 
особина – 1 бод

23. в) дијалог и приповедање Тачан одговор –  
3 бода

24. Врста стиха: осмерац
Врста строфе: катрен

Тачна два одговора –  
4 бода
Тачан један одговор –  
1 бод

25. (кћи Божја) Србија Тачан одговор – 4 бода

26. персонификација Тачан одговор – 4 бода 

27. б) мотив уметничког стварања
г) мотив песничког надахнућа

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 4 бодa
Тачан један одговор и 
ниједан нетачан –  
2 бода
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Бр.
зад. Рeшење Бодовање

28. в) имућан човек који материјалним средствима покушава да задобије висок 
положај у друштву и племићку титулу

д) површан, зато што не примећује да је предмет подсмеха оних који се на 
његовом помодарству желе обогатити

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 4 бодa
Тачан један одговор и 
ниједан нетачан –  
2 бода

29. б) Лирски субјект наводи да треба читати поезију зато што читаоцу отвара 
бескрајни свет имагинације.

г) Свака књига песама представља један заокружени свет на чије 
обликовање може да утиче читалац.

ђ) Завршни стихови песме истичу магичну моћ речи и позитивно дејство 
поезије на човеков живот.

Тачна три одговора и 
ниједан нетачан – 4 бодa
Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 2 бода

30. б) да подстакне читаоце на размишљање о односу човека и природних сила

в) да наговести опасност која прети јунацима и могући трагични исход

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 4 бодa
Тачан један одговор и 
ниједан нетачан –  
2 бода

Напомене:

1. У задацима у којима ученик није ништа записивао потребно је црвеном хемијском прецртати простор за 
рад и одговор. 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 одговарајући број 
бодова, односно 0 бодова ако није тачан.


