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Упутство за прегледање 
− 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. ● ципелу 
Тачан одговор – 

1 бод 
2. ● Грађани су испрва сматрали да само изузетни људи могу 

бити извор пишчеве маште и да се једино о њима могу 

писати приче. 

● Неки од присутних грађана изричито су захтевали од 

Скитнице да их прикаже у најбољем светлу. 

Тачна два одговора и 

ниједан нетачан – 

1 бод 

Тачан један одговор и 

ниједан нетачан – 

0,5 бодова 

3. ● пре-ле-те-ти 
Тачан одговор – 

1 бод 

4. ● именица 
Тачан одговор – 

1 бод 
5. Глаголски облик:  потенцијал 

Лице:    треће / 3(.) / III (лице) 

Граматички број: множина 

 

Напомена: Уколико ученик на (другој) линији поред 

граматичке категорије лица, тачно напише и категорију 

граматичког броја, такав одговор се признаје као тачан. 

1 бод 

0,5 бодова 

6. ● изрична 
Тачан одговор – 

1 бод 

7. ● субјекат 
Тачан одговор – 

1 бод 
8. непостојано а 

једначење сугласника по звучности 

губљење сугласника 

Напомена:  

– Иако је редослед гласовних промена битан, признаје се 

као тачан одговор и другачији редослед. 

– Не признаје се као тачан одговор погрешно употребљен 

термин непостојано – нпр. непостојно, непостојено и сл. 

– Не признаје се као тачан одговор уколико ученик уместо 

губљења сугласника напише упрошћавање сугласничких 

група.  

1 бод 

0,5 бодова 

9. глаголска (синтагма) 
Тачан одговор – 

1 бод 

10. ● непотребно 
Тачан одговор – 

1 бод 

11. ● Ћирило и Методије 
Тачан одговор – 

1 бод 
12. Највеће језеро  у  србији  је  ђердапско  језеро  на  реци  дунав. 

          ●      ●              ● 

Тачан одговор – 

1 бод 

13. ● Нећу да се расправљам. 
Тачан одговор – 

1 бод 

14. ● Наћи ћемо одговарајуће решење. 

● Урадићемо добро завршни испит. 

Тачна два одговора и 

ниједан нетачан – 

1 бод 

Тачан један одговор и 

ниједан нетачан – 

0,5 бодова 

 



15. ● Поход на Мјесец 
Тачан одговор – 

1 бод 

16. ● описивање 
Тачан одговор – 

1 бод 

17. ● онога што други кажу о њеном изгледу 
Тачан одговор – 

1 бод 

18. ● ономатопеја  

● персонификација 

Тачна два одговора и 

ниједан нетачан – 

1 бод 

Тачан један одговор и 

ниједан нетачан – 

0,5 бодова 

19. ● У песми се преплићу националне теме и религиозни 

мотиви. 

● Лирски субјекат препознаје себе у врлинама својих 

пријатеља. 

Тачна два одговора и 

ниједан нетачан – 

1 бод 

Тачан један одговор и 

ниједан нетачан – 

0,5 бодова 

20. ● Кроз доживљај приповедача испричана је прича о 

пријатељству дечака и пса заснованом на сродности 

њихових особина.  

● Избор пса за приповедача омогућио је да се на необичан 

начин опишу и истакну дечакове карактерне црте. 

Тачна два одговора и 

ниједан нетачан – 

1 бод 

Тачан један одговор и 

ниједан нетачан – 

0,5 бодова 

 

Напомене:  

1. Не признаје се одговор који је написан само графитном оловком.  

2. Не признаје се прецртан и исправљен одговор. 

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. Признаје се одговор написан латиницом, уколико је ученик тачно одговорио на 

задатак. 

 


