
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 
 
 

 
 

ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

школска 2021/2022. година 
 
 

ТЕСТ 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
на Брајевом писму 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УПУТСТВО ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ 
 
 
 
 
 
 
 



Упутство за оцењивање 
 
− Сваки задатак доноси највише 1 бод. 
– Ученик може добити 0,5 бодова само у задацима у којима је то предвиђено овим упутством. 
Бр. 
зад. Решење Бодовање 

1. 
а) Марко је носио титулу „младог краља” у време преговора са 
Дубровником. 
г) Манастир Св. Димитрија и Марков манастир су називи исте 
грађевине. 

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

2. б) Тесла и Пупин су познати и признати проналазачи. 
г) Тесла и Пупин су живели и радили у Америци. 

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

3. Доживљаји Николетине Бурсаћа, Магареће године, Мученик 
Сава 

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

4. 
б) хартија 
г) дијалог 
д) историјски 

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

5. 

четрнаест 
шездесет (и) два  
четиристо (четири стотине) 
петнаести 
двадесет (и) пети  

Тачних пет одговора – 
1 бод 
Тачна четири или три 
одговора – 
0,5 бодова 

6. 

једначење сугласника по звучности; губљење сугласника 
 
Напомена: Иако је редослед гласовних промена битан, признаје 
се као тачан одговор и обрнути редослед. 

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

7. школи, ученици 

Тачна два одговора и 
ниједна нетачно 
подвучена реч – 
1 бод 
Тачан један одговор и 
ниједна нетачно 
подвучена реч – 
0,5 бодова 

8. бољи  Тачан одговор – 
1 бод 

9. друштво Тачан одговор – 
1 бод 

10. аорист Тачан одговор – 
1 бод 

11. г) намерна Тачан одговор – 
1 бод 

12. в) пажљиво Тачан одговор – 
1 бод 

13. б) Рат за српски језик и правопис Тачан одговор – 
1 бод 

14. в) Све ће то народ позлатити Тачан одговор – 
1 бод 



15. а) лирика Тачан одговор – 
1 бод 

16. в) описивање Тачан одговор – 
1 бод 

17. a) клетву Тачан одговор – 
1 бод 

18. в) персонификација 
д) поређење 

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

19. г) Оба јунака подједнако су лења и беспослена. Тачан одговор – 
1 бод 

20. б) Да би се осећао срећно и вољено, човек треба да пружа 
другима макар исто онолико колико очекује да добије заузврат. 

Тачан одговор – 
1 бод 

 


