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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. 2, 3, 1 Тачан одговор –  
1 бод

3. Ковачевић је, сасвим сигурно, најомиљенији савремени српски комедиограф. Тачан одговор –  
1 бод

4. в) О изгледу и манирима Бранка Радичевића различито се говори. Школовао се 
у Сремским Карловцима и у Бечу, у ком ће  испевати своја најзначајнија дела. 
Српска народна лирика, преко Вука, и немачка култура пресудно су утицале 
на нашег песника. У свет песништва увео је новине, пре свега у поетски језик и 
укључио се у токове европског романтизма. 

Тачан одговор –  
1 бод

5. б) поткрепиo претпоставку да Земља није једина насељена планета Тачан одговор –  
1 бод

6. в) незналица Тачан одговор –  
1 бод

7. в) изостати Тачан одговор –  
1 бод

8. в) сто тридесет осам Тачан одговор –  
1 бод

9. 1. Марија, Милан, Петар и Јелена су стигли.
2. Тата се истуширао, обукао ново одело, ставио кравату и кренуо у позориште.
3. Наставник је предавао, а Јанко није слушао. 

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

10. 1) задаци – задатци 
2) оделење – одељење
3) образчић – обрашчић  
4) Поморавље – поморавље 
5) европљанин – Европљанин 

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

11. 1. б)
2. в)
3. а)

Тачна три одговора – 
1 бод

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

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

13. б) српскословенски Тачан одговор –  
1 бод

14. б) напетост Тачан одговор –  
1 бод

15. Падеж: генитив (једнине)
Значење: описно (квалитативно)

Тачна два одговора –  
1 бод
Тачан један одговор – 
0,5 бодова
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Бр.
зад. Рeшење Бодовање

16. в) десетерац Тачан одговор –
1 бод 

17. И злослутним гракћу гласом Тачан одговор –
1 бод 

18. Матица се завлачила под ледене окрајке, водени чопор мљацкао је слабине његове њиве. Тачан одговор –
1 бод 

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
Тачан један одговор и 
ниједан нетачан – 
0,5 бодова

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.


