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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.

в) обавештава

Тачан одговор –
1 бод

2.

в) Ту друштвену мрежу основао је пре десетак година харвардски студент Марк
Закерберг.

Тачан одговор –
1 бод

3.

б) Садржај писма вероватно ће изненадити оне који нису знали да је Тесла
показивао интересовање и за књижевност.

Тачан одговор –
1 бод

4.

а) Године 1888. Павле Риђички је поклонио Народном музеју у Београду мумију коју Тачан одговор –
1 бод
је купио у Египту. Дешифрујући хијероглифе са ковчега, научници су открили
име и занимање покојника. Звао се Несмин и био је свештеник. Под његовом
мишком пронашли су, претпостављају, најпотпунију верзију египатске Књиге
мртвих. Јавност поново, после скоро сто година, има прилику да види мумију
изложену у специјално направљеној витрини.

5.

НЕ
НЕ
ДА
ДА

6.

в) Неке од највећих светских цивилизација рођене су око Средоземног и Егејског мора. Тачан одговор –
1 бод

7.

а) Дечаци и девојчице са територије београдске општине Савски венац
организовали су многе еколошке акције.

Тачан одговор –
1 бод

8.

диагноза – дијагноза
оболење – обољење
лабараторија – лабораторија
бакцили – бацили
инјекција – ињекција

Тачних пет одговора –
1 бод

9.

г) Са уобичајеним церемонијалом, достојанствено и важно, са златним прашком
по крупним речима, учитељ је написао молбу.

Тачан одговор –
1 бод

10.

а) Покаткад ми увече долазе другови из школе.

Тачан одговор –
1 бод

11.

в) Мирослављево јеванђеље

Тачан одговор –
1 бод

12.

б) Ала сте данас тихи и мирни!

Тачан одговор –
1 бод

13.

б) једначење сугласника по звучности
г) једначење сугласника по месту изговора (творбе)
д) губљење сугласника
е) прелазак (промена) л у о

Тачна четири одговора –
1 бод

Тачна четири одговора –
1 бод
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Бр.
зад.
14.

15.

Рeшење

Бодовање

А)
1. в)
2. а)
3. б)
4. д)
5. г)

А)
Тачних пет одговора –
0,5 бодова

Б)
г) прилошка одредба за начин

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

Б)
Тачан одговор –
0,5 бодова

Врста
именице

Именица
снег

градивна

пукотине

или

заједничка

општа

Род

Број

Падеж

мушки

једнина

номинатив

женски

множина

акузатив

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.

16.

1. дијалог
2. нарацијa
3. дескрипцијa

Тачна три одговора –
1 бод

17.

Дедал: в) досетљив
Икар: б) несмотрен

Тачна два одговора –
1 бод

18.

А)
г) градација

А)
Тачан одговор –
0,5 бодова

Б)
а) контраст
в) метафора

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

19.

г) Џим

20.

б)
АГАТОН:
ПРОКА:
ВИДА:
ПРОКА:
АГАТОН:

Тачан одговор –
1 бод

Тачан одговор –
Што ти је човек, боже мој! Ко да га није ни било.
1 бод
Тако ти је то, мој Агатоне! Данас јесмо, сутра нисмо.
Шта ћеш; такав је закон божји, пријатељ Проко, па не бива друкче!
Не бива, боме!
Ама, закон, знам ја да је то закон, али да бар има неког реда у том закону.
Зар је баш он био на реду?
ТАНАСИЈЕ: Одиста, такав човек.
АГАТОН:
Такви се људи не рађају двапут.
ТАНАСИЈЕ: Поштен, честит...
АГАТОН:
Није то само поштен и честит, него човек са оволиким срцем; добротвор,
једном речи добротвор.
СИМКА:
Кога све он није помагао?
ПРОКА:
Није било сиромаха коме није пружио руку.
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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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