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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. г) укаже на погрешну употребу глаголског прилога Тачан одговор –
1 бод.

2. 5. Слика је очигледно била од велике помоћи, будући да је Чарлс потписао документ o
споразуму.
1. Питер Паул Рубенс био је познати сликар, који је сликао за краљеве и краљице 
широм Европе.
2. Осим сликањем, по потреби се бавио и дипломатским пословима.
4. Током боравка у Енглеској, Рубенс је за краља Чарлса насликао слику под именом 
Мир и рат, на којој је нагласио предности мира.
3. Зато га је шпански краљ Филип IV послао у Енглеску са задатком да убеди краља
Чарлса I да потпише мировни споразум.

Тачних пет одговора –
1 бод.
Напомена: Признаје се као тачан 
одговор и уколико је број написан 
без тачке.

3. О рециклажи се недовољно говори у медијима. Тачан одговор –
1 бод.

4. купатила Тачан одговор –
1 бод.

5. б) поткрепиo претпоставку да Земља није једина насељена планета Тачан одговор –
1 бод.

6. МАЈКА, МЕТАК, МОМАК Тачна три одговора –
1 бод.

7. 1. На бугарској страни старе планине извире височица, која је добила име по долини 
висок.
2. Иако је сунце од земљe удаљенo 150.000.000 км, ипак је та звезда најближа нашој 
планети.

Тачних пет одговора –
1 бод.

8. а) окејанима, регијоне
б) своевремено, шумадиске
в) вијолине

Тачних пет одговора –
1 бод.

9. б) шестсто Тачан одговор –
1 бод.

10. Све док постоји једноставна лепота природе, а то ће увек тако бити, знам да ће се наћи 
утеха за сваку тугу. 

Тачна два одговора –
1 бод.

11. а) Да сте сместа изашли у школско двориште! Тачан одговор – 
1 бод.

12. г) Онамо светлост прави чудеса. Тачан одговор – 
1 бод.

13. в) бугарски
ђ) македонски

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

14. а) тужним Тачан одговор – 
1 бод.

15. Род Број Падеж
рукама женски множина инструментал
псетанце средњи једнина акузатив
кнезу мушки једнина датив

Тачних осам одговора – 
1 бод. 
Тачних седам и шест одговора –
0,5 бодова.

16. в) епском књижевном роду Тачан одговор – 
1 бод.
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Бр.
зад. Рeшење Бодовање

17. в) неизрецивост туге због растанка вољених особа Тачан одговор – 
1 бод.

18. в) себичност љубави Тачан одговор – 
1 бод.

19. 1. препричавање
2. анализа
3. препричавање
4. препричавање
5. анализа

Тачних пет одговора – 
1 бод.
Тачна четири одговорa –
0,5 бодова.

20. б) упозна с догађајима који чине радњу драме Тачан одговор – 
1 бод.

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 или 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).

8. На основу одлуке Републичке комисије за спровођење завршног испита на крају основног образовања и 
васпитања за школску 2015/2016. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 
2016/2017. годину, од 23. маја 2016. године, признаје се и одговор написан латиницом, уколико је ученик 
тачно одговорио на задатак.


