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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. ● шипке сумпора Тачан одговор – 

1 бод 
2. ● Изглед дечакових оболелих руку наговештен је једном сликом

из природе у уводном пасусу приче.
● Лекар је наслутио да дечак неће моћи да плати лек у апотеци и
зато му није дао рецепт, већ средство против шуге.
● Дечак покушава да умири савест и ублажи своју непријатност
и стид размишљањем о циљу који жели да оствари.

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

3. ● глагол Тачан одговор – 
1 бод 

4. ● А већ је ишао ливадом и одсецао штапом главе звончића. Тачан одговор – 
1 бод 

5. Падеж: инструментал 
Род: мушки (род) 
Број: множина 

Напомена: Уколико ученик на (другој) линији поред 
граматичке категорије рода, тачно напише и категорију 
граматичког броја, такав одговор се признаје. 

Тачна три одговора, без 
нетачних – 
1 бод 
Тачна три одговора и један 
нетачан – 
0,5 бодова 
Тачна два одговора и један 
нетачан или неурађен – 
0,5 бодова 

6. ● односна Тачан одговор – 
1 бод 

7. ● неправи објекат Тачан одговор – 
1 бод 

8. непостојано а 
сибиларизација 
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.

Тачна три одговора, 
без нетачних – 
1 бод 
Тачна три одговора 
и један нетачан – 
0,5 бодова 
Тачна два одговора и 
један нетачан или 
неурађен – 
0,5 бодова 

9. придевска (синтагма) Тачан одговор – 
1 бод 

10. ● узнемирено, уплашено Тачан одговор – 
1 бод 

11. ● српскословенски језик Тачан одговор – 
1 бод 

12. Град сремска митровица налази се у војводини, на северној 
              ●               ●                                    ● 
обали реке саве. 

         ● 

Тачна четири одговора и 
ниједан нетачан – 
1 бод 

13. ● Ни о коме ништа лоше не говоримо. Тачан одговор – 
1 бод 



14. ● Највише волим када ме на капији дочека мој пас, велики 
гласни вучјак. 
● И ви ћете, ако будете тренирали редовно, постизати одличне 
резултате. 

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

15. ● Бранислав Нушић Тачан одговор – 
1 бод 

16. ● дијалог Тачан одговор – 
1 бод 

17. ● издржљивост 
● оданост 

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

18. ● епитет 
● хипербола 

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

19. ● Боје божура – црвена и плава – имају у стиховима симболичку 
вредност. 
● Дочаравањем атмосфере мира у природи одаје се почаст 
погинулим ратницима. 

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

20. ● Један од стилских поступака којим се писац служи да опише 
физички изглед војника, Благојевог сина, јесте контраст.  
● У наслову приповетке садржан је ауторов ироничан став о 
односу друштва према судбини војног инвалида. 
● Благојеве утешне речи све ће то народ позлатити и све ће то 
теби бог платити постале су само неиспуњена обећања. 

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 признају се прецртани или преправљани одговори. 

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. 


