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УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ

Решења Српски језик тест 2

Упутство за оцењивање
− Сваки задатак доноси највише 1 бод.
− За било који одговор који се разликује од решења датог у Упутству за оцењивање ученик добија 0 бодова.
− Ученик може добити 0,5 бодова само у задацима у којима је то предвиђено Упутством.
Бр.
зад.

Рeшење

Бодовање

1.

г) укаже на погрешну употребу глаголског прилога

Тачан одговор –
1 бод.

2.

5. Слика је очигледно била од велике помоћи, будући да је Чарлс потписао документ o
споразуму.
1. Питер Паул Рубенс био је познати сликар, који је сликао за краљеве и краљице
широм Европе.
2. Осим сликањем, по потреби се бавио и дипломатским пословима.
4. Током боравка у Енглеској, Рубенс је за краља Чарлса насликао слику под именом
Мир и рат, на којој је нагласио предности мира.
3. Зато га је шпански краљ Филип IV послао у Енглеску са задатком да убеди краља
Чарлса I да потпише мировни споразум.

Тачних пет одговора –
1 бод.

3.

Али разлога за смех баш и није било.

Тачан одговор –
1 бод.

4.

1.

Тачан одговор –
1 бод.

5.

Решење
1. Ана
2. Иван
3. Иван
4. Ана

Тачна четири одговора –
1 бод.

6.

в) Одушевио сам се кад сам одлепио.

Тачан одговор –
1 бод.

7.

в) изостати

Тачан одговор –
1 бод.

8.

г) Често ми говоре да сам незрео.

Тачан одговор –
1 бод.

9.

г) Нашли смо сe, међу високим стенама, неприступачним и нимало гостољубивим.

Тачан одговор –
1 бод.

10.

Галерија сингидунум налази се у приземљу зграде филолошког факултета у кнез
михаиловој улици, на територији београдске општине стари град.

Тачних пет одговора –
1 бод.

11.

1. г)
2. б)
3. а)
4. в)

Тачна четири одговора –
1 бод.

12.

1. занимљиве
2. соба
3. авлију
4. играјући

Тачна четири одговора –
1 бод.

13.

Т
Т
Н
Т
Н

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

14.

б) тајанствен

Тачан одговор –
1 бод.
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Бр.
зад.

Рeшење

15.
је

радост

Подврста речи Род
лична
заменица /
женски
именичка
заменица
мисаона
именица /
женски
апстрактна
именица

Бодовање
Број

Падеж

једнина

акузатив

једнина

номинатив

Признати одговор са речима
лична заменица или именичка
заменица; мисаона именица или
апстрактна именица.
Тачних осам одговора –
1 бод.
Тачних седам и шест одговора –
0,5 бодова.

16.

а) римовани осмерац

Тачан одговор –
1 бод.

17.

звижди, зашушти

Тачна два одговора –
1 бод.

18.

г) смисао глумачког умећа

Тачан одговор –
1 бод.

19.

1. препричавање
2. анализа
3. препричавање
4. анализа

Тачна четири одговора –
1 бод.
Тачна три одговора –
0,5 бодова.

20.

Мирјана:
То је Очумелов. Његов став о кривцу и власнику пса доживљава преображај јер он не
жели да се замери генералу Жигалову.

Тачан одговор –
1 бод.
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Напомене:
1. Не признају се прецртани и исправљени одговори.
2. Не признају се одговори који су написани само графитном оловком.
3. Не признају се одговори у којима се употребљавају скраћенице осим уколико се задацима не
испитује познавање скраћеница.
4. Не признају се одговори у којима је ученик властито име написао малим почетним словом.
5. Признају се одговори у задацима отвореног типа (табела и кратак одговор) у којима је ученик
одговор написао малим или великим почетним словом, осим уколико је требало написати неко
властито име.
6. Признају се одговори написани латиницом уколико у задатку није било изричитог захтева да се
одговор напише ћирилицом.
7. Признају се одговори написани штампаним словима уколико у задатку није било изричитог
захтева да се одговор напише писаним словима.
8. Признају се одговори у којима је ученик тачно одговорио, али је тачан одговор јасно означио на
другачији начин од предвиђеног (нпр. реч или текст је подвукао, а требало је да их заокружи,
прецтао је слово, а требало је да га заокружи).
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Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
Допуна Упутства за оцењивање
Тест из српског језика

Задатак 7
Тачан одговор у Упутству за оцењивање које су комисије добиле јесте в) изостати.
Као тачан одговор признаје се:
 заокружено слово испред одговора под в) изостати;
 заокружено слово испред одговора под в) изостати и написан на линији исти глагол (у
било ком глаголском облику);
 глагол изостати написан на линији (у било ком глаголском облику), а није заокружено
слово испред тачног одговора под в) изостати.
Нетачан одговор је:
 заокружено слово испред одговора под а), б) и г);
 заокружено слово испред одговора под в) изостати, а на линији написан неки други
глагол;
 глагол изостати написан на линији (у било ком глаголском облику), а заокружено
слово испред нетачног одговора.

