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Упутство за оцењивање 

Рeшење Бодовање
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1.
1. В) в мире.
2. Б) очень любят футбол.
3. А) их сборная  никогда не выиграла чемпионат 

мира.
4. Б) 0:0.   

2.
1) (Действие шутки происходит) на футбольном 

матче // на стадионе.  

2) (Отец мальчика купил билет, который) 
мальчик взял/украл у отца.  

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

2. Задатак 1:  Уколико ученици наведу чињеницу да 
се радња шале одвија на фудбалској утакмици (или 
на стадиону), дати цео поен. Не узимати у обзир 
правописне и граматичке грешке. Ученици не морају 
одговарати пуном реченицом. 
1 поен

Задатак 2: Уколико одговор садржи информације 
да је отац купио карту, а да му је дечак узео, украо 
карту, одговор носи цео поен. Само једна тачна 
информација носи пола поена. Не узимати у обзир 
правописне и граматичке грешке. Ученици не морају 
одговарати пуном реченицом.
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) да (0,5); 2) нет (0,5); 3) да (0,5); 4) нет (0,5)

2. Ответь на вопросы.

1)…(потому что) (утром и вечером) у неё были 
занятия и репетиции в консерватории а ещё 
(днём/ с 9) она занималась в архитектурной 
мастерской.                     (1)

2) Она получила известность/Она известна как 
артистка Большого театра.          (1)

3. Обведи кружком букву правильного ответа.

   1.  В (0,5);  2. А (0,5);  3. Б (0,5); 4. А (0,5); 5. В 
(0,5); 6. А (0,5).                      

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, у 
неё были занятия /репетиции в консерватории;  
она занималась в архитектурной мастерской). 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, на пример, Она 
артистка Большого театра) 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 Витя, вот ответы на твои вопросы: 
на наших курсах есть уроки разработки игр 
в онлайн режиме, уроки ведут наши учителя 
информатики. Уроки можно посещать и у нас, 
но есть онлайн группы. У нас есть и курсы, на 
которых можно научиться делать веб-сайты. 
Группы у нас небольшие, 3‒4 человека.  Онлайн 
уроки проходят два раза в неделю, по выходным: 
по субботам и воскресеньям. Если ты хочешь 
записаться на наши курсы, до конца следующей 
недели пошли мне своё имя, фамилию, номер 
мобильника и название курса, который тебя 
интересует. Когда формируется группа, мы 
свяжемся с тобой.   

Администратор курсов Пиксель
(86 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: 60−80 речи: 
морфосинтаксичка тачност и примереност 
и богатство речника максимално носе по 1 
поен; 40−60 речи: морфосинтаксичка тачност 
и богатство речника максимално носе по 0,5 
поена. 

Уколико текст има мање од 40 речи, не прегледа 
се, односно, носи 0 поена.


