Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

школска 2021/2022. година

ТЕСТ

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС УЧЕНИКА У ШКОЛУ
У КОЈОЈ СЕ ДЕО НАСТАВЕ ОДВИЈА НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ
ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА

УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ

Упутство за оцењивање
Рeшење

Бодовање

I Rispondi alle domande con V (vero) o F (falso):

КОМПЕТЕНЦИЈА РАЗУМЕВАЊА ГОВОРА

1. Il testo che hai sentito parla delle persone che
abbandonano i loro gatti.					V

F

Напомена за дежурне
наставнике и комисију.

2. Generalmente i gatti sono curiosi e gli piace
uscire di casa.						V

F

3. Prima di lasciare i gatti fuori bisogna togliergli il
loro chip.							V

F

4. I risultati della ricerca dimostrano che i gatti non
escono dal proprio cortile.					V

F

5. I gatti regalano ai propri padroni la loro caccia.		

V

F

6. Secondo la ricerca alcuni gatti hanno due case.		

V

F

7. Alcuni padroni insegnano ai loro gatti a rubare
cose preziose.						V

F

8. La maggior parte del tempo che passano fuori i
gatti disturbano i cani che dormono.			

V

Сваки одговор вреди
0,50 поена.
Максимално укупно:
4 поена

F

Аудио запис се слуша
3 пута према следећим
упуствима:
- прво слушање:
без читања питања
(папир са питањима је
окренут како ученици
не би могли да читају
питања), само слушају
и концентришу
се на опште
разумевањетекста;
- 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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Бодовање

I Scegli la risposta giusta.

I
Сваки одговор вреди
0,50 поена.
Укупно: 3 поена.

1.C, 2.B, 3. D, 4.B, 5.C, 6.A
II Completa la tabella con la lettera giusta.
numero

1

2

3

4

5

6

7

8

lettera

B

B

A

A

C

A

A

C

II
Сваки одговор вреди
0,50 поена.
Укупно: 4 поена
---------------------------7 поена

Разумевање теме:
0,5 поена
Прецизност и
кохерентност: 0,5 поена
Морфосинтаксичка
тачност: 1,5 поена
Примереност и
богатство речника:
1,5 поена

КОМПЕТЕНЦИЈА ПИСАНОГ
ИЗРАЖАВАЊА

КОМПЕТЕНЦИЈА РАЗУМЕВАЊА
ПИСАНОГ ТЕКСТА

Рeшење

Укупно: 4 поена

Напомена за комисију:
Да би ученик могао да изађе на усмени део испита неопходно је да има освојених најмање
9 поена на писменом делу испита.
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