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Упутство за оцењивање 
 

− Сваки задатак доноси највише 1 бод. 

− За одговор који се разликује од решења датог у овом упутству полазник добија 0 бодова. 

− Полазник може добити 0,5 бодова само у задацима у којима је то предвиђено овим упутством. 
Бр. 

зад. 
Решење Бодовање 

1. 
● неустрашива 

Тачан одговор – 

1 бод 
2. 

● сваког дана 
Тачан одговор – 

1 бод 
3. 

● 8. априла са почетком у 14 часова. 
Тачан одговор – 

1 бод 

4. 
А. ●у тексту 2 

Б. ●у тексту 1 

Тачна два одговора – 

1 бод 

Тачан један одговор – 

0,5 бодова 
5. 

Отац разговара сам са собом због јада који осећа, јер лоза 

није родила, па неће имати ни вина да послужи када им 

пријатељи буду дошли у кућу, а самим тим, изостаће и 

здравице за које верује да су подстицај плодности, 

просперитету и срећи. 

Тачан одговор – 

1 бод 

Тачан одговор са 

једном правописном 

или граматичком 

грешком– 

0,5 бодова 

6. 
● Моја сестра живи у Новом Саду, а брат има кућу на 

Фрушкој гори 

Тачан одговор – 

1 бод 

7. 

● Добио сам леп поклон. 

● Пошао сам у госте 

–  

Тачна два одговора и 

ниједан нетачан –  

1 бод  
Тачaн један одговора и 

ниједан нетачан –   

0,5 бодова 

8. 

● Све више Рома завршава средњу школу и факултет. 

● У граду је јаз између хришћана и муслимана био 

невидљив. 

Тачна два одговора и 

ниједан нетачан –  

1 бод  
Тачaн један одговора и 

ниједан нетачан –   

0,5 бодова 

9. Признају се одговори у којима су реченице разумљиве, 

граматички исправне и који се односе на место које би 

испитаник волео да посети (село, град, држава, планина, 

море и сл.).  

Пример: 

– Волео бих да одем у Црну Гору и купам се у мору. Тамо је 

лепо лети. 

– Волела бих да посетим Париз. Кажу да је то најлепши град 

у Европи. 

Не признају се одговори у којима су реченице граматички 

нетачне и/или не говоре о месту које би испитаник волео да 

посети (село, град, држава, планина, море и сл.). 

Тачан одговор – 

1 бод 

10. 

Небо је било прекривено сјајним звездама. 

Тачно подвучене две 

речи и ниједна нетачно 

подвучена – 

1 бод 

Тачно подвучена једна 

реч и ниједна нетачно 

подвучена – 

0,5 бодова 



11. 
цвећар 

пекар 

Тачна два одговора –  

1 бод  
Тачaн један одговора –   

0,5 бодова  
12. 

водим 

путује 

Тачна два одговора –  

1 бод  
Тачaн један одговора –   

0,5 бодова 

13. 
● добар 

Тачан одговор – 

1 бод  

14. 
● одустати 

Тачан одговор – 

1 бод 

15. 
● сплетка, подвала 

Тачан одговор – 

1 бод 

16. 
● Ћирило и Методије 

Тачан одговор – 

1 бод 

17. 
● лирском књижевном роду 

Тачан одговор – 

1 бод 

18. – Одидер ’вамо. 

– А знаш га навити, велиш? 

– Знам. 

Тачан одговор – 

1 бод 

19. 
● Милош Обилић 

Тачан одговор – 

1 бод 

20. Прихватљив је одговор који је целовит, граматички 

исправан и заснован на тексту. Благоје казанџија 

представља онај део народа који је увек на првој линији 

фронта, који највише страда и који не води никакву државну 

политику. Због тога је он сурово реалистичан и конкретан. 

Идеали се не доводе у питање, али од идеала се не живи. 

Рањеном војнику, који је онеспособљен за рад и стварање 

егзистенције треба дати одговарајући новац како би 

преживео. 

Пример прихватљивог одговора: 

Благоје казанџија сматра да се не може живети од старе 

славе и прича, већ да војном инвалиду треба обезбедити 

одговарајућу новчану надокнаду како би живео пристојно и 

не би био принућен да проси. 

Неприхватљив је одговор који је уопштен, није целовит, 

граматички и правописно тачан и не заснива се на тексту. 

Пример неприхватљивог одговора: 

Треба славити и радовати се док си жив. 

 

Тачан одговор – 

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 одговор који је написан или малим или 

великим почетним словом, осим у задацима у којима се испитују правописна правила у 

вези са употребом великог и малог слова.  

5. Признаје се одговор написан штампаним или писаним словима, осим ако се у задатку 

не тражи да ученик пише одређеним типом слова.  

6. Признаје се тачан одговор који је означен јасно и уколико је означен на другачији 

начин од предвиђеног (нпр. слово, реч или текст је заокружио, а требало је да подвуче). 

7. На основу одлуке Радне групе за спровођење завршног испита на крају основног 

образовања и васпитања признаје се и одговор написан латиницом, уколико је ученик 

тачно одговорио на задатак. 


