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УПУТСТВО ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 



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. 
Решење Бодовање 

1. ●ђаци са најгорим оценама 
Тачан одговор – 

1 бод 

2. Скадар / из Скадра 
Тачан одговор – 

1 бод 

3. ●глаголски начин 
Тачан одговор – 

1 бод 

4. 

Прихватају се одговори који имају следећи смисао: 

Главни јунак природу доживљава као живо биће које, 

попут људи и животињског света, има срце. Отуда се, када 

дрво не спава, могу чути откуцаји његовог срца. С друге 

стране, за разлику од човека и животиња, срце дрвета не 

чује се када оно спава. По томе се, према мишљењу 

главног јунака, природа одваја од остатка живог света.  

Тачан одговор – 

1 бод 

5. ●Црна Гора и Србија 
Тачан одговор – 

1 бод 

6. 

(Мој) брат, миодраг митровић, којем је надимак мита, 

живи у републици србији, у нишу. 

 

Напомене:  

– Признаје се као тачан одговор и уколико је полазник 

заокружио или подвукао само прво слово тражене речи. 

– Уколико полазник подвуче прву реч у реченици, она се 

не броји као тачан одговор (занемарује се). 

Тачни сви одговори – 

1 бод 

Тачни одговори са 

једном грешком – 

0,5 бодова 

7. ●Река Дунав протиче кроз Београд и Нови Сад. 
Тачан одговор – 

1 бод 

8. 

Прихватају се одговори у којима су реченице разумљиве и 

граматички исправне. 

Пример: 

1. Мој старији брат има 26 година. 

2. Моја мајка има троје деце. 

 

Не прихватају се одговори у којима су реченице 

граматички и правописно нетачне. 

Тачно написане две 

реченице – 

1 бод 

Тачно написана једна 

реченица – 

1 бод 

9. Властита имена т. 40–75. 
Тачан одговор – 

1 бод 

10. ●Он веома воли фудбал. 
Тачан одговор – 

1 бод 

11. 
водитељка 

студенткиња 

Тачна два одговора – 

1 бод 

Тачан један одговор – 

0,5 бодова 

12. ●Данас ћемо пећи колаче. 
Тачан одговор – 

1 бод 

13. 
2. храбар – вредан, смео, неустрашив, праведан 

3. весео – велики, расположен, усамљен, насмејан 

4. журити – јурити, жмурити, трчати, вирити 

Тачна три одговора (под 

2, 3 и 4) или два 

одговора (под 2 и 3 или 

3 и 4 или 2 и 4) – 

1 бод 

Тачан један одговор – 

0,5 бодова 



14. ●напето 
Тачан одговор – 

1 бод 

15. ●успешно 
Тачан одговор – 

1 бод 

16. ●српскословенским језиком и ћирилицом 
Тачан одговор – 

1 бод 

17. ●лирику 
Тачан одговор – 

1 бод 

18. ●дијалог 
Тачан одговор – 

1 бод 

19. ●Свети Сава 
Тачан одговор – 

1 бод 

20. ●Лирски субјект жели да снагом свога гласа уздигне 

вољену драгу до небеског тела. 

Тачан одговор – 

1 бод 

 

Напомене:  

1. Не признаје се прецртан и исправљен одговор.  

2. Не признаје се одговор који је написан само графитном оловком.  

3. Не признаје се одговор у којем су употребљене скраћенице, осим у задацима у којима 

се испитује писање скраћеница.  

4. Признаје се у задацима отвореног типа одговор који је написан или малим или 

великим почетним словом, осим у задацима у којима се испитују правописна правила у 

вези са употребом великог и малог слова.  

6. Признаје се одговор написан штампаним или писаним словима, осим ако се у задатку 

не тражи да полазник пише одређеним типом слова.  

7. Признаје се тачан одговор који је означен јасно и уколико је означен на другачији 

начин од предвиђеног (нпр. слово, реч или текст је заокружио, а требало је да подвуче). 


