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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. Б) 1, 3 / само 1 / само 3
В) 3
Г) 2
Напомена: Признаје се као тачан одговор уколико ученик и Б) и В) споји са тврдњом 
под 3.
Напомена: Признаје се као тачан одговор и уколико је ученик написао само број или 
је уз број дописана полузаграда или тачка.

Тачна три одговора –  
1 бод

2. в) У оба текста се каже да је словенска породица језика настала од праиндоевропске. Тачан одговор –  
1 бод

3. 1.
ДА 
2.
a) Мајка би забраном понизила Мајкла пред друговима.
б) Мајкл је добро пливао, а бостан није био далеко.
г) Два чамца су била на средини реке, спремна да помогну дечацима.

1.
НЕ
2.
в) Мајкл је у бесу донео одлуку да плива за бостаном, не размишљајући о опасности.  
д) Мајкл је попустио пред притиском вршњака, а мајка је могла да га заштити забраном.
Напомена: Уколико ученик заокружи ДА, тачан одговор је а), б) и г).

Уколико ученик заокружи НЕ, тачан одговор је в) и д).

Тачан одговор –  
1 бод

4. Јован Јовановић Змај, покретач и уредник часописа за децу Невен, рођен је у  
Новом Саду. 

Тачан одговор –  
1 бод

5. нећу
немам
неписмен

Тачна три одговора –  
1 бод

6. 1. Ови задатци заиста нису тешки. – Ови задаци заиста нису тешки.
2. Рекли су ми то само једанпут. – Рекли су ми то само једампут.
3. Ове године сам претседник свог одељења. – Ове године сам председник свог одељења.
4. Часан човек увек говори истину. – Частан човек увек говори истину.
Напомена: Прихвата се као тачан одговор и када ученик подвуче само правилно 
написану реч, која је у другој реченици (у истом пару) неправилно написана.

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

7. Немој се љутити што ружин грм носи трње, него се радуј што трнов грм носи руже. Тачна два одговора и 
ниједна друга подвучена 
реч – 1 бод

8. в) храбро
д) смело

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 
1 бод

9. б) бугарски
ђ) српски

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 
1 бод

10. Иако је учитељ отпутовао, на терасу старе библиотеке и даље су долазили врапци у 
потрази за мрвицама.
Напомена: Признаје се као тачан одговор и уколико ученик подвуче само промењени 
сугласник (отпутовао, врапци).

Тачна два одговора и 
ниједна друга подвучена 
реч – 1 бод
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Бр.
зад. Рeшење Бодовање

11. златан ланац: 1 (граматички субјекат)
слободу: 4 (прави објекат)
Напомена: Уколико је ученик одговор написао речима, признаје се само потпун 
одговор.

Тачна два одговора – 
1 бод

12. г) чежњу за завичајем Тачан један одговор–  
1 бод

13. а) Никола
б) Ана
в) Петар

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

14. Падеж: генитив (множине)
Значење: присвојно/припадност/припадање/посесивно/ присвојни генитив
Напомена: Уколико ученик, мада се не тражи, уз генитив напише и множине, одговор 
се прихвата као тачан. Не признаје се као тачан одговор уколико уз генитив ученик 
напише једнине.

Тачна два одговора –  
1 бод

15. в) Аска и вук
д) Прича о кмету Симану 

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 
1 бод

16. г) нарација Тачан одговор –  
1 бод

17. Седели смо за кухињским столом у бакиној кући. / за кухињским столом у бакиној 
кући / у бакиној кући

Тачан одговор –  
1 бод

18. в) метафора, епитет, хипербола Тачан одговор – 
1 бод

19. а) Радознао је.
в) Сумњичав је.

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 
1 бод

20. б) да изнесу истине о животу ван времена приче из угла приповедача
д) да допринесу мотивацији и карактеризацији везировог лика

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 
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 (табела) одговор који је написан или малим или великим словима. 
5. Признаје се одговор написан штампаним словима, осим уколико се у задатку није захтевало да се одговор 

напише писаним словима.
6. 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).

7. На основу одлуке Републичке комисије за спровођење завршног испита на крају основног образовања и 
васпитања за школску 2014/2015. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 
2015/2016. годину, од 5. јуна 2015. године, признаје се и одговор написан латиницом, уколико је ученик 
тачно договорио на задатак.


