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

Бр.
зад. Рeшење Бодовање

1. 2. Краљ Мида се једнога дана шетао својим вртом и дивио се цвећу. Случајно је 
дохватио један цвет, који се одмах претворио у злато. Одушевљени Мида дохватио 
је још један, па још један и до подне врт је био пун златног цвећа. Дошло је време 
ручку.

4. Она обави руке оцу око врата и истог тренутка претвори се у злато. Тада схвати 
Мида како је глупа била његова жеља. Није могао злато да једе, пије и воли, а без 
тога није могао да живи.

1. Узгајивач ружа краљ Мида био је толико богат да му је двор био пун злата. Али он 
још увек није био задовољан. „Ох, како бих био срећан кад би се све што дотакнем 
претварало у злато!” , мислио је он. Богови су га чули и одлучили да га казне.

3. Мида је био гладан, али кад год је дотакао храну, она се претварала у злато. Почео 
је горко да плаче и његова најмлађа кћер хтеде да га утеши.

Тачна четири одговора –  
1 бод

Напомена: Признаје 
се као тачан одговор и 
уколико је број написан 
без тачке.

2. а) Некада су псе који припадају тој раси могли поседовати једино чланови 
владарских породица.  

Тачан одговор –  
1 бод

3. б) Тај Архилохусов опис острва очигледно је веома сликовит кад се памти до данас. Тачан одговор –  
1 бод

4. а) Ишиватара сматра да су животиње отвореније од људи у испољавању осећања. Тачан одговор – 
1 бод

5. купатила Тачан одговор –  
1 бод

6. в) Најбољи ортаци никада вас неће изневерити у тешким тренуцима. Тачан одговор –  
1 бод

7. г) Станујем у Ресавској улици у Београду, недалеко од Клиничког центра Србије. Тачан одговор –  
1 бод

8. в) триста петнаести Тачан одговор –  
1 бод

9. в) Док пада снег, ваздушни простор између пахуља упија звукове, па се ствара 
утисак потпуне тишине. 

Тачан одговор –  
1 бод

10. в) Рекли смо којешта што није требало. Тачан одговор – 
1 бод

11. a) Словенски језици припадају индоевропској породици језика.
б) Словачки и словеначки су словенски језици. 
ђ) Екавски и (и)јекавски су различити изговори једног језика.

Тачна три одговора –  
1 бод

12. a) Отворићу лево прозорско крило.
г) Добро је постављати себи високе захтеве.

Тачна два одговора – 
1 бод

13. А)
1. г)
2. б)
3. а)
4. в)

Б) 
г) прилошка одредба за место

А)
Тачна четири одговора – 
0,5 бодова

Б)
Тачан одговор –
0,5 бодова

Тачан одговор и под А) 
и под Б) –
1 бод
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Бр.
зад. Рeшење Бодовање

14. б) једначење сугласника по звучности
г) једначење сугласника по месту изговора (творбе)  
д) губљење сугласника

Тачна три одговора –  
1 бод

15. Придевска
заменица

Врста придевскe 
заменицe Род Падеж

твој

присвојна
или
посесивна
или
лична присвојна
или
лична присвојна 
за 2. лице

мушки номинатив

онога

показна
или
демонстративна
или
лична показна
или
лична показна за 
3. лице

мушки акузатив

Тачних осам одговора – 
1 бод

Тачних седам или шест 
одговора, уз услов да су 
из реченице преписане 
придевске заменице –
0,5 бодова 

Одговор без преписаних 
придевских заменица –
0 бодова

Напомена: Признаје 
се одговор у којем 
нема испуштеног 
или пермутованог 
слова, у којем су сви 
називи падежа тачно 
написани и у којем нису 
коришћене скраћенице.

16. Н
Н
Т
Т

Тачна четири одговора –
1 бод 

17. б) Лопахин мисли да му стечено богатство није помогло да се издигне изнад свог 
пореклa. 

Тачан одговор –
1 бод 

18. А)
б) Зелена се гора њише:

нит од вјетра, нит од сунца,
већ од јада дјевојачког.

Б)
а) ономатопеја
в) контраст

А) Тачан одговор – 
0,5 бодова

Б) Тачна два одговора – 
0,5 бодова

Тачан одговор и под А) 
и под Б) –
1 бод

19. 1. в) Ожалошћена породица  
2. а) Народни посланик

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

20. в) Ахмед Нурудин Тачан одговор –
1 бод 
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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 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.


