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Упутство за оцењивање, Српски језик – Tест, 2013/2014

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. Под појмом плејада данас се подразумева група  најбољих људи у некој области, 
најчешће уметника, и то без обзира на њихов број.

Тачан одговор –  
1 бод

2. в) Критикује непотребну и збуњујућу замену страних речи домаћим речима. Тачан одговор –  
1 бод

3. Mој буразер радио је тајно. Мој матори морао је да шљака да заради за клопу, 
остављао ме је на миру. Иако ми је сестра била пуних седам година млађа од мене, ја 
сам био кевин љубимац.

Тачних пет одговора –  
1 бод

4. а) Мирослављево јеванђеље је најзначајнији споменик српске писмености из 
XII века. Настао је по поруџбини захумског кнеза Мирослава, брата Стефана 
Немање. 

Тачан одговор –  
1 бод

6. 23 МОМКА
16 МОМАКА
21 МОМАК

Тачна три одговора – 
1 бод

7. 1. Загађен ваздух има неповољан утицај на здравље људи.
2. Код целог тима се примећује велико нестрпљење. 
3. Ученици су о екскурзији обавештени од стране разредне.

Тачна три одговора – 
1 бод

8. а) губљење сугласника
б) непостојано а

Тачна два одговора –  
1 бод

9. а) за место
б) за време
д) за начин

Тачна три одговора – 
1 бод

10. в) сукобљавање Тачан одговор – 
1 бод

11. 1. перфекат
2. глаголски прилог садашњи
3. потенцијал

Тачна три одговора – 
1 бод

12. 1. узрочна 
2. односна

Тачна два одговора –  
1 бод

13. 1.  д)
2.  г)
3.  б)
4.  а)

Тачна четири одговора –  
1 бод
Тачна три одговора – 
0,5 бодова
Тачна два одговора или 
један тачан одговор – 
0 бодова

14.  4  Петар Кочић
 1  Вук Стефановић Караџић
 3  Владислав Петковић Дис 
 5  Бранислав Нушић

Тачна четири одговора –  
1 бод
Тачна три одговора – 
0,5 бодова
Тачна два одговора или 
један тачан одговор – 
0 бодова

5. Не пада ивер далеко од кладе.* Тачан одговор –  
1 бод
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Бр.
зад. Рeшење Бодовање

15. а) О, бајне ноћи! – Мислио сам тада,
И опет мени беше пусто све –
Ко младом орлу, кад га жеља свлада,
Што напред хоће – али не зна где. 

Тачан одговор –
1 бод 

16. а) свила
г) птица

Тачна два одговора –  
1 бод

17.  2  Милош Обилић
 /  Марко Краљевић
 3  војвода Пријезда
 1  љуба Анђелија

Тачна четири одговора –  
1 бод

18. 1. дескрипција
2. нарација
3. монолог / унутрашњи монолог

Тачна три одговора – 
1 бод

19. в) Никола Тачан одговор –
1 бод 
Тачна два одговора –  
1 бод

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 штампаним словима, осим уколико се у задатку није захтевало да се 
одговор напише писаним словима.

20. б) Лирски субјект износи ставове о томе шта је важно за живот.
д) Употреба слободног стиха приближава песнички исказ прозном.

6. 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).

*Допуна кључа за 5.задатак:
Признаје се као тачан и одговор у коме ученик није подвукао прилог далеко.




