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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. Бродови су пролазили хоризонтом, један галеб је летео изнад нас, а рибе искакале 
из мирног мора.

Тачних пет одговора – 
1 бод
Тачна четири одговора – 
0,5 бодова
Тачна три и два одговора 
или један тачан одговор –
0 бодова

2. 1. Ове године повољни временски услови даће допринос бољем роду пшенице. 
2. Извршиће се одабир нових чланова хора.
3. Дошло је до пуцања водоводне цеви у улици. 

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

3. б) антонимија Тачан одговор –
1 бод 

4. 1. в)
2. б)
3. а)
4. б)

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

5. в) инструментал – место Тачан одговор – 
1 бод

6. б) самољубив Тачан одговор – 
1 бод

7. б) сибиларизација
в) непостојано а
д) губљење сугласника

Тачна три одговора – 
1 бод

8. а) отворено Тачан одговор – 
1 бод

9. Поштовани,

___________1а.____________ ранац са спортском опремом који сам заборавио на 
трибинама у хали вашег спортског центра после такмичења у атлетици (о томе 
сам вас обавестио телефоном). Такође, молим вас да ми на број који шаљем јавите 
којим аутобусом сте послали ранац, како би ________2б.__________ могли да га 
преузму на станици.

___________3б.__________,
Петар Јовановић

087/355-482

Тачна три одговора – 
1 бод

10. б) Читали смо занимљиве књиге у 4. разреду.
д) Најуспешније смо се такмичили у IV разреду.

Тачна два одговора –  
1 бод

11. в) Права уметност се може препознати већ на почетку концерта.
г) Данас има много музичких таленaта.

Тачна два одговора –  
1 бод
Тачан један одговор – 
0,5 бодова
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Бр.
зад. Рeшење Бодовање

12. а) У оба текста се каже којим је стилом грађено здање.
г) У оба текста се каже када је здање зидано.

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

13. Латерални предњонепчани меки сонант јесте љ. Тачан одговор –  
1 бод

14. а) нарација
в) дијалог

Тачна два одговора –  
1 бод

15. 1. епика / епски род / епска поезија
2. драма / драмски род / драмска поезија
3. лирика / лирски род / лирска поезија

Тачна три одговора – 
1 бод

16. в) цар и слуга Тачан одговор –
1 бод 

17. а) хипербола Тачан одговор –
1 бод 

18. в) не поштује традиционалне вредности и морал Тачан одговор –
1 бод 

19. в) ђак осмог разреда Тачан одговор –
1 бод 

20. б) Изгубио је осећај за стварни живот.
г) Усредсређен је на посао који је пред њим.

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

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.


