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СРПСКИ ЈЕЗИК

УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ

Упутство за оцењивање, Српски језик – Tест 1, 2012/2013

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.

а) објасни порекло данашње игре шах

Тачан одговор –
1 бод

2.

б) Ту вештину припитомљени делфини често показују у аква-парковима.

Тачан одговор –
1 бод

3.

г) Кo је била та жена загонетног осмеха – можда и није толико важно.

Тачан одговор –
1 бод

4.

в) Вођени ужасним страхом, становници су желели да се изолују од заражених и
тако преживе. Имућни грађани су напуштали Котор, повлачили се у своје виле
или се укрцавали на бродове. У изгледу вила и опреми бродова осећао се утицај
италијанског духа, који је полако освајао приморске градове.

Тачан одговор –
1 бод

5.

истина

Тачан одговор –
1 бод

6.

б) Незнам колико је тачно сати.

Тачан одговор –
1 бод

7.

г) Године 480. пре н. е., мало пре него што су поражени, Персијанци су уништили Тачан одговор –
храм и статуе на Акропољу, светом брегу изнад Атине.
1 бод

8.

олимпијски – олимписки
освојити – освоити
орјентација – оријентација
триумф – тријумф
шампион – шампијон

9.

г) У откривању дечје психе, у чему су руски писци ненадмашиво дубоки, Андрић је Тачан одговор –
показао изузетан дар, који га је сврстао у најбоље сликаре дечјег живота.
1 бод

10.

а) Рано изјутра полазимо на излет.

Тачан одговор –
1 бод

11.

Н
Н
Т
Т

Тачна четири одговора –
1 бод

12.

в) Довезени су и постављени нови кошеви.

Тачан одговор –
1 бод

13.

А)
1.
2.
3.
4.

А)
Тачна четири одговора –
0,5 бодова

Тачних пет одговора –
1 бод

д)
а)
б)
в)

Б)
Тачан одговор –
0,5 бодова

Б)
г) прилошка oдредба

14.

Тачан одговор и под А)
и под Б) –
1 бод

1. г)
2. д)
3. б)
4. а)

Тачна четири одговора –
1 бод
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Бр.
зад.
15.

Рeшење
Придевска
заменица

Врста придевске
заменице

Бодовање
Род

Падеж

показна
или

демонстративна
толике

или

лична показна

женски

акузатив

женски

генитив

или

лична показна за
2. лице
присвојна
или

посесивна
своје

или

лична присвојна

Тачних осам одговора –
1 бод
Тачних седам или шест
одговора –
0,5 бодова
Напомена: Признаје
се одговор у којем
нема испуштеног
или пермутованог
слова, у којем су сви
називи падежа тачно
написани и у којем нису
коришћене скраћенице.

или

лична присвојна
за свако лице
16.

1. дескрипција
2. нарација
3. монолог

Тачна три одговора –
1 бод

17.

б) дечја соба

Тачан одговор –
1 бод

18.

А)
в) Јеца

А)
Тачан одговор –
0,5 бодова

Б)
б) метафора

Б)
Тачан одговор –
0,5 бодова
Тачан одговор и под А)
и под Б) –
1 бод

19.

в) Осећам вечерас, док посматрам ласте
и пупољке ране,
како срце моје полагано расте,
ко видик у лепе насмејане дане;
како с младим биљем постаје све веће
и лако ко крило,
и како му цело једно небо среће
и пакао бола не би доста било.

Тачан одговор –
1 бод

20.

д) Адсо

Тачан одговор –
1 бод
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Напомене:
1. Не признаје се прецртан и исправљен одговор.
2. Не признаје се одговор који је написан само графитном оловком.
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 (табела) одговор који је написан или малим или великим
словима.
5. Признаје се одговор написан латиницом, осим уколико се у задатку није захтевало да се одговор
напише ћирилицом.
6. Признаје се одговор написан штампаним словима, осим уколико се у задатку није захтевало да се
одговор напише 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).
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