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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. г) Облицима рукица и ногица изражава се нежност. Тачан одговор –  
1 бод

3. а) У оба текста се каже да је Хајдук Вељко Петровић био храбар.
г) У оба текста се објашњава значење речи чучук.

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

4. а) Прихватајући старословенски језик, који су установила солунска браћа, Словени 
су прихватали и нову вероисповест.

г) Захваљујући старословенском језику, словенски народи су међусобно могли да 
имају чвршће везе.

ђ) Старословенски језик је требало да помогне Словенима да се одупру германским 
утицајима и латинском језику. 

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

5. 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

6. г) Незнам колико је тачно сати. Тачан одговор – 
1 бод

7. милутин миланковић је објаснио како су климатске промене узроковане променама 
положаја земље у односу на сунце.

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

8. 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

9. б) Забринуто је мислио да ли ће Милена знати пут. Тачан одговор – 
1 бод

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. г) српскословенски Тачан одговор – 
1 бод

12. 1. доћи – отићи
2. испод - изнад; горе - доле; близу - далеко

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

13. Чудан је овај свет у мени
кад све од лишћа зазелени
или поплави као свила
од дечје косе и птичјих крила.

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

14. непостојано а / Непостојано а/А Тачан одговор –
1 бод 

15. 1. Авијатичар
2. Ружа
3. Лисица

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

16. в) Зашто ноћас тако шуме јабланови,
 Тако страсно, чудно? Зашто тако шуме
 Жути месец споро залази за хуме,
 Далеке и црне, ко слутње.

Тачан одговор –
1 бод 

17. в) новог учитеља Тачан одговор –
1 бод 

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

19. нестрпљив, срдит, прек, раздражљив Тачна четири одговора и 
ниједан нетачан –  
1 бод
Тачна три одговора и 
ниједан нетачан – 
0,5 бодова

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.


