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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. 

 
Решење Бодовање 

1. в) Јавили су нам се многи гледаоци из Панчева. Тачан одговор – 
1 бод 

2. а) Разговараћемо два часа о песмама Васка Попе. 
г) Нећемо сада користити биографију песника. 
 

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

3. б) стамбена комисија одобрила пројекат 
в) председник кућног савета у слози са станарима 
 

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

4. б) математика 
в) хемија 
 

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

5. б) субјективни доживљај 
ђ) стваралачки приступ језику 
 

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

6. а) Ученик је био изненађен и зачуђен због професорове 
похвале. 
б) Ученици су се насмејали због збуњености свога друга. 
 

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

7. в) вод Тачан одговор – 
1 бод 

8. ђ) 5. Тачан одговор – 
1 бод 

9. в) Ђура Даничић Тачан одговор – 
1 бод 

10. Ученици су се радовали доласку нове наставнице српског 
језика. 

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

11. Ко има добра друга, 
не боји се очајања. 
Подељена туга, 
два пута је мања, 

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 
1 бод 
Тачан један одговор и 
ниједан нетачан – 



подељена срећа, 
два пута је већа. 

0,5 бодова 

12. г) неправи објекат Тачан одговор – 
1 бод 

13. Падеж: инструментал (једнине) 
Значење: месно (месно значење, значење места) 

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

14. г) залагање Тачан одговор – 
1 бод 

15. г) Кроз мећаву Тачан одговор – 
1 бод 

16. в) драма Тачан одговор – 
1 бод 

17. в) љубомору Тачан одговор – 
1 бод 

18. А. б) комедија 
Б. в) капетан Јеротије Пантић 

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

19. б) истакне девојчину изузетну, чудесну лепоту 
д) нагласи како Милић треба да оде по девојку без 
просидбе 
 

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

20. а) зато што лирски субјект наглашава важност стрепње 
коју осећа 
в) зато што лирски субјект одлаже сусрет са вољеним 
бићем како би уживао у наговештају и ишчекивању 
 

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