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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. a) обавештавa Тачан одговор –
1 бод.

2. б) У есеју до изражаја долази лични став писца. Тачан одговор –
1 бод.

3. Срећа је била наклоњена упорном истраживачу. Тачан одговор –
1 бод.

4. 2. Тачан одговор –
1 бод.

5. в) остварили јединство са елементима своје животне средине Тачан одговор – 
1 бод.

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

7. г) незналица Тачан одговор – 
1 бод.

8. а) Није ли време за поподневни одмор? Тачан одговор – 
1 бод.

9. 1. Уколико јунак бајке треба да реши три задатка, трећи је увек најтежи.
2. Фантастика у бајкама није случајна, као што у бајци ништа није случајно.
3. Догађаји у предању не могу се предвидети, разумети, на њих се не може утицати.
4. Јунаци бајке обично немају лична имена, а ако се деси да јунак има име, оно је

симболично.

Тачних шест одговора –
1 бод.

10. 1. У неким српским крајевима, због веровања у моћ биља, на бадњи дан ставља се 
иситњена гранчица врбе у храну за живину, а на ђурђевдан кућа и црква ките се 
ђурђевданском врбом.
2. Остаци викиншких кућа на острву њуфаундленд, као и норвешки новчић из друге 
половине XI века, сведоче о томе да су викинзи пре колумба боравили на америчком 
тлу.

Тачних пет одговора –
1 бод.

11. 1. 3
2. 2
3. 1
4. 1
5. 2

Тачних пет одговора –
1 бод.

12. 1. д)
2. а)
3. г)
4. в)

Тачна четири одговора –
1 бод.
Тачна три одговора – 
0,5 бодова.

13. Т
Н
Т
Т

Тачна четири одговора –
1 бод.

14. б) сувишно Тачан одговор – 
1 бод.

15. Упитно-односнa 
заменицa Основни облик Падеж Број

чему шта/што локатив jеднина
какав какав акузатив jеднина

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

16. Књижевни род: драма/драмски Тачан одговор –
1 бод.
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Бр.
зад. Рeшење Бодовање

17. 1. в)
2. а)
3. б)

Тачна три одговора –
1 бод.

18. б) разочарани Тачан одговор –
1 бод.

19. 1. препричавање
2. анализa
3. препричавање
4. анализa

Тачна четири одговора – 
1 бод.
Тачна три одговора –
0,5 бодова.

20. б) описати оно што музику и наступ групе чини вредним Тачан одговор –
1 бод.
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Напомене:

1. Не признају се прецртани и исправљени одговори.

2. Не признају се одговори који су написани само графитном оловком.

3. Не признају се одговори у којима се употребљавају скраћенице осим уколико се задацима не 
испитује познавање скраћеница.

4. Не признају се одговори у којима је ученик властито име написао малим почетним словом.

5. Признају се одговори у задацима отвореног типа (табела и кратак одговор) у којима је ученик 
одговор написао малим или великим почетним словом, осим уколико је требало написати неко 
властито име.

6. Признају се одговори написани латиницом уколико у задатку није било изричитог захтева да се 
одговор напише ћирилицом.

7. Признају се одговори написани штампаним словима уколико у задатку није било изричитог 
захтева да се одговор напише писаним словима.

8. Признају се одговори у којима је ученик тачно одговорио, али је тачан одговор јасно означио на 
другачији начин од предвиђеног (нпр. реч или текст је подвукао, а требало је да их заокружи, 
прецтао је слово, а требало је да га заокружи).


