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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. 1. административни (стил)
2 разговорни/говорни (стил)
3. књижевноуметнички (стил)

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

2. Трајни изазов за алпинисте остаје суровост хипнотичке лепоте прослављеног 
врха Матерхорн.

Тачан одговор –
1 бод

3. 1. Индекс
2. Садржај
3. Речник појмова

Тачна три одговора –
1 бод

4. Штета што је више нема. Тачан одговор –
1 бод

5. купатила Тачан одговор – 
1 бод

6. а) писање молбе за полагање испита Тачан одговор – 
1 бод

7. Ђорђе, Фрушкој гори, Тамо, Првог српског устанка, Студенице Тачних пет одговора и ниједан 
нетачан –
1 бод

8. На екскурзију сам понео новац, сендвиче, сокове и дискове. Тачна два одговора, без 
погрешно уписаних запета –
1 бод

9. б) бр. (број)
г) нпр. (на пример)

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

10. одстранити, супротставити, претпоставка, одшетати, подсетити Тачних пет одговора – 
1 бод
Тачна четири одговора –
0,5 бодова

11. обали речице, сунчано августовско поподне, довољно добар, размишљајући 
о томе

Тачнa четири одговора и 
ниједан нетачан – 
1 бод
Тачна три одговора и ниједан 
нетачан –
0,5 бодова

12. 1. 3
2. 2
3. 1
4. 1
5. 2

Тачних пет одговора – 
1 бод.
Тачна четири одговора –
0,5 бодова
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Бр.
зад. Рeшење Бодовање

13. а) Словачки и словеначки су словенски језици.
б) Словенски језици припадају индоевропској породици језика.
д) Екавски и (и)јекавски су различити изговори једног језика.

Тачна три одговора и ниједан 
нетачан – 
1 бод
Тачна два одговора и ниједан 
нетачан –
0,5 бодова

14. г) приказује туђе заслуге као своје Тачан одговор – 
1 бод

15. Врста 
речи

Подврста 
речи Род Број Падеж

династије именица заједничка
(именица)

женски једнина генитив 

истакнуто придев описни 
(придев) 

средњи једнина акузатив

Признати одговор са речју у 
загради или без те речи.
Тачних осам одговора – 
1 бод
Тачних седам и шест одговора – 
0,5 бодова

16. 1. дескрипција (описивање)
2. дескрипција (описивање) и монолог
3. нарација (приповедање)

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

17. Прихвата се одговор у којем су подвучена три од следећих епитета:
 Свуда наоколо, по ивицама пропланка, расле су велике печурке, 
одозго сјајне и мрке као хлебови. […] виде се како сврдлају однекуд из 
дубине, попут неке чудне глисте, затим како се надима слој трулог лишћа. 
Онда се испод земље помаља мрка глатка капа, као тесто које се румени и 
надолази.

Тачна три одговора и ниједан 
нетачан –
1 бод
Тачна два одговора и ниједан 
нетачан –
0,5 бодова

18. а) биографија
б) мемоари
в) дневник

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

19. г) лирско-епске песме Тачан одговор –
1 бод

20. а) решеност да се вољно и свесно жртвује
г) потребу да прати и тумачи све њене активности

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



4

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 2016/2017. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 
2017/2018. годину, од 23. маја 2017. године, признаје се и одговор написан латиницом, уколико је ученик 
тачно одговорио на задатак.


