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ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Функционално основно образовање одраслих
школска 2015/2016. година

ТЕСТ

СРПСКИ ЈЕЗИК

УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ

Упутство за оцењивање
− Сваки задатак доноси највише 1 бод.
− За одговор који се разликује од решења датог у овом упутству полазник добија 0 бодова.
− Полазник може добити 0,5 бодова само у задацима у којима је то предвиђено овим упутством.
Бр.
зад.

Рeшење

Бодовање

1.

в) Према народном предању празник Ђурђевдан био је хајдучки састанак, а Тачан одговор –
Митровдан, с јесeни, био је хајдучки растанак. Тада су се хајдуци повлачили из 1 бод
шума због зиме и остајали у кућама својих јатака. Јатаци су хајдуке чували у
својим кућама, а хајдуци су заузврат њима помагали у неприликама. Кад би неки
јатак издао хајдука, следила је тешка освета.

2.

г) без успеха покушавао да га освоји

Тачан одговор –
1 бод

3.

в) Рођен је у најлепшем месту наше земље – Тршићу.

Тачан одговор –
1 бод

4.

1. У мају ће доћи до редуковања броја запослених.
2. Директор је ставио свој потпис на извештај.
3. Током ноћи дошло је до пуцања главне водоводне цеви.

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

5.

174

Тачан одговор –
1 бод

6.

(Бранко) радичевић, наш познати песник, школовао се у сремским карловцима, крај Тачна четири одговора
дунава.
и ниједна нетачно
подвучена реч –
1 бод
Тачна три или два
одговора и ниједна
нетачно подвучена реч –
0,5 бодова

7.

б) Обратила сам се једној Новосађанки за помоћ.

Тачан одговор –
1 бод

8.

в) Да ли да се преселимо у Суботицу?

Тачан одговор –
1 бод

9.

Свету се не може угодити. / Свету се угодити не може. / Угодити се свету не може. /
Угодити свету се не може. / Не може се угодити свету. / Не може се свету угодити.

Тачан одговор –
1 бод

10.

Тачно попуњена сва
поља –
1 бод
Тачно попуњена
сва поља са једном
правописном грешком –
0,5 бодова
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Бр.
зад.

Рeшење

Бодовање

11.

Цело преподне је седео у библиотеци и у својој књизи вредно подвлачио најважније
чињенице из лекције. Очекивао је да ће задаци на испиту бити тешки и захтевни.

Тачна четири одговора –
1 бод
Тачна три или два
одговора–
0,5 бодова

12.

Моја
најбоља
другарица
1.
3.
2.
Напомена: Признаје се као тачан

Тачних пет одговора –
1 бод
Тачна четири или три
одговора –
0,5 бодова

бројеве без тачке.
13.

Реч
плав
станар
моћ

одлично
4.

глуми.
6.

одговор и уколико полазник напише

Суфикс
-каст
-ина
-ан

Нова реч
плавкаст
станарина
моћан

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

14.

упитна (реченица)

Тачан одговор –
1 бод

15.

а) Дејану Димитријевићу је уручена награда за књигу Неподмитљиве приче.

Тачан одговор –
1 бод

16.

б) Ниједанпут нисмо били у Теслином музеју.

Тачан одговор –
1 бод

17.

б) др

Тачан одговор –
1 бод

18.

б)
Ој вишњо, вишњице,
Дигни горе гране!

Тачан одговор –
1 бод

Испод тебе виле
Дивно коло воде.
Пред њима Радиша
Бичем росу тресе;
До две виле води,
А трећој беседи:
„Пођ’ за мене, вило!
Код моје ћеш мајке
У ладу седити,
Танку свилу прести
На златно вретено!”
19.

б) дијалог

Тачан одговор –
1 бод

20.

а) Мали Принц је сматрао да је добар сваки посао који је некоме користан.
в) Мали Принц је поштовао фењерџијин посао, иако га сам није добро разумео.

Тачна два одговора и
ниједан нетачан –
1 бод
Тачан један одговор и
ниједан нетачан–
0,5 бодова
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Напомене:
1. У задацима у којима ученик није ништа записивао потребно је црвеном хемијском прецртати
простор за рад и одговор, а затим прецртати и квадрат са десне стране задаткa. Исто урадити и
уколико је ученик у задатку писао само графитном оловком или започео израду задатка.
2. Не признаје се прецртан и исправљен одговор.
3. Не признаје се одговор који је написан само графитном оловком.
4. Не признаје се одговор у којем су употребљене скраћенице, осим у задацима у којима се испитује
писање скраћеница.
5. Признаје се у задацима отвореног типа (табела) одговор који је написан или малим или великим
словима.
6. Признаје се одговор написан штампаним словима, осим уколико се у задатку није захтевало да се
одговор напише писаним словима.
7. Признаје се тачан одговор који је означен јасно и уколико је означен на другачији начин од
предвиђеног (нпр. реч или текст је заокружио, а требало је да их подвуче; слово је прецртао или
штриклирао, а требало је да га заокружи).
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