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Решења Српски језик тест 2

Упутство за оцењивање
− Сваки задатак доноси највише 1 бод. 
− За било који одговор који се разликује од решења датог у Упутству за оцењивање ученик добија 0 бодова.
− Ученик може добити 0,5 бодова само у задацима у којима је то предвиђено Упутством.

Бр.
зад. Рeшење Бодовање

1. Податак о томе +   или   –
колико домова, становника и обрадиве земље има 
Осипаоница 

–

где се прода највећи део осипаоничке производње 
бостана и диње 

–

како гласи мото осипаоничке Бостанијаде +
ко је одгајио најтежу и најслађу лубеницу и дињу +
колико су биле тешке победничка лубеница и диња +

Тачних пет одговора –
1 бод.

2. Решења у табели:
Т
Н 
Н 
Т

Тачна четири одговора –
1 бод.

3. Војислав Илић, Јован Дучић, (Владислав Петковић) Дис Тачна два одговора –
1 бод.

4. б) Четири века историје писац је дао као филм који тече без прекида. Тачан одговор – 
1 бод.

5. в) Стерија се користио Молијеровом комедијом Тврдица. Тачан одговор – 
1 бод.

6. кевом, смoр, кул, лика, ортака Тачних пет одговора –
1 бод.

7. г) Сви су одустали од игре не знајући где сам се сакрио. Тачан одговор –
1 бод.

8. На телевизији је, поводом првомајских празника, репризиран филм 
емира кустурице „отац на службеном путу“, који је освојио златну 
палму на канском фестивалу.

Тачних пет одговора –
1 бод.

9. б) Кад осетим да ми је неко подршка, све постаје лакше, проблеми 
нестају.

Тачан одговор –
1 бод.

10. 1. а) напамет
    б) на памет
2. а) шта више
    б) штавише
3. а) један пут
    б) једанпут

Тачних шест одговора – 
1 бод.

11. 1. б) 
2. г) 
3. а) 
4. д) 
5. в) 

Тачних пет одговора – 
1 бод.

12. б) На снежној падини или на обали мора осећамо чежњу за 
детињством.

Тачан одговор – 
1 бод.
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Бр.
зад. Рeшење Бодовање

13. 1. б) крајем IX века
2. б) Ћирилови и Методијеви ученици
3. в) Сава Мркаљ

Тачна три одговора –
1 бод. 
Тачна два одговора – 
0,5 бодова. 

14. а) сумњичаво  Тачан одговор – 
1 бод.

15. Врста речи Подврста речи Род Број Падеж
Бетовенову придев присвојни 

(придев)
женски једнина акузатив

његови заменица придевска 
(заменица)/
присвојна 
(заменица)

мушки множина номинатив

Признати одговор са речју 
у загради или без те речи 
– присвојни (придев); 
придевска (заменица) или 
присвојна (заменица).
Тачних осам одговора – 
1 бод.
Тачних седам и шест 
одговора – 
0,5 бодова.

16. а) нарација
б) дескрипција

Тачна два одговора –
1 бод.

17. поток тече као чиста срма Признати одговор ако 
су подвучене све речи 
које чине стилску фигуру 
поређење.
Тачан одговор –
1 бод.

18. аутобиографија(и)
путопис(у)
биографија(и)

Тачна три одговора – 
1 бод.

19. 1. препричавање
2. анализирање
3. препричавање
4. анализирање

Тачна четири одговора –
1 бод.
Тачна три одговора – 
0,5 бодова.

20. в) забринута Тачан одговор –
1 бод.

Напомене:

1. Не признају се прецртани и исправљени одговори.
2. Не признају се одговори који су написани само графитном оловком.
3. Не признају се одговори у којима се употребљавају скраћенице осим уколико се задацима не 

испитује познавање скраћеница.
4. Признају се одговори написани латиницом уколико у задатку није било изричитог захтева да се 

одговор напише ћирилицом.
5. Признају се одговори написани штампаним словима уколико у задатку није било изричитог 

захтева да се одговор напише писаним словима.
6. 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).


