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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. ● Није био сасвим уредан. Тачан одговор – 
1 бод 

2. ● Страхиња је прецртавао делове свог задатка да би изменио 
објективну слику породичног живота.   
● Наставница закључује да је важнији Страхињин унутрашњи 
доживљај његове породице него објективне чињенице о тој 
породици. 

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

3. ● Стра-хи-ња Тачан одговор – 
1 бод 

4. ● глагол Тачан одговор – 
1 бод 

5. Глаголски облик:  императив 
Лице:    друго / 2(.) / II (лице)  
Граматички број: једнина 
 
Напомена: Уколико ученик на (другој) линији поред 
граматичке категорије лица, тачно напише и категорију 
граматичког броја, такав одговор се признаје. 

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

6. ● временска Тачан одговор – 
1 бод 

7. ● субјекат Тачан одговор – 
1 бод 

8. једначење сугласника по звучности 
једначење сугласника по месту творбе / изговора / артикулације 
губљење сугласника 
 
Напомена:  
– Иако је редослед гласовних промена битан, признаје се као 

тачан одговор и другачији редослед. 

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

9. прилошка (синтагма) Тачан одговор – 
1 бод 

10. ● схватити Тачан одговор – 
1 бод 

11. ● Званично је прихваћена реформа српског језика и правописа 
Вука Караџића. 

Тачан одговор – 
1 бод 

12. Највећем океану име тихи океан дао је португаласки морепловац  
    ● 
фердинанд магелан. 

●  ● 

Тачан одговор – 
1 бод 

13. ● Не дајете добар пример другима када немате радне навике. Тачан одговор – 
1 бод 

14. 
● Млади, то је сасвим сигурно, воле слободу и провод. 
● Када купимо књиге, прибор и торбу, спремни смо за школу. 

Тачан одговор – 
1 бод 

15. ● Покондирена тиква Тачан одговор – 
1 бод 

16. ● описивање Тачан одговор – 
1 бод 

17. ● у Београду Тачан одговор – 
1 бод 



18. 

● епитет  
● хипербола 

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

19. 
● Стваралачка инспирација и мотив слободе у песми су доведени 
у везу са симболима неба и голуба.  
● Лирски субјекат је спреман и на жртвовање да би досегао 
своје идеале, ма колико се чинили недостижним. 

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

20. ● Аја се плаши да упише своју ћерку у балетску школу, јер тако 
Аска не би била добар пример традиционално васпитане овчице.  
● По Ајином схватању постоји уска веза између етике и 
уметности, тачније између моралног понашања и бављења 
уметношћу.  
● Мајка Аја је с временом почела да се духовно уздиже и 
преображава – да осећа и разуме лепоту и вредност уметности. 

Тачна три одговора и 
ниједан нетачан – 
1 бод 
Тачна два одговора 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. 
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