Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ТЕСТ

СРПСКИ ЈЕЗИК
школска 2010/2011. година

УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ

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.
Број
зад.
1.

Решење

Бодовање
Тачан одговор –
1 бод.

2.

б) За позоришну представу треба раније купити
карте.
д) Требало би да се унапред упознамо са
информацијама о представи.
у Новом Саду

3.

1) Раша Ливада
2) Палимпсести (Месечев камен, Душе се купају
последњи пут)
3) Просвета/Нолит/Матица српска/Слово
љубве/Књижевне новине

Тачан одговор –
1 бод.
Тачан одговор
(3 испуњена захтева) –
1 бод.
Делимично тачан одговор
(2 испуњена захтева) –
0,5 бодова.

Напомена: Правопис се не вреднује у одговору.
4.

5.

в) Смештен на ушћу Саве у Дунав, Београд је један
од најстаријих градова у Европи. Најстарији
археолошки налази са његовог подручја сежу у пети
миленијум пре нове ере. Припадници келтског
племена су основали Сингидунум у 3. веку пре нове
ере, док прво помињање Београда датира из 878.
године.
Прихватљиви су сви одговори који су поткрепљени
јасном аргументацијом и у вези су са темом.
На пример:
ДА – 1) Електронске књиге су доступније од
традиционалних. 2) Садрже више наслова и
практичније су, тј. преносиве су. 3) Електронске
књиге су у складу са потребама модерног друштва.
4) Електронске књиге су јефтиније и на тај начин
може да их приушти више људи. 5) Издавањем
електронских књига умањују се трошкови
штампања, испоруке и сладиштења.
НЕ – 1) Електронске књиге су танке попут часописа,
тј. немају исти квалитет. 2) Не могу да окупирају
пажњу читалаца и нарушавају квалитет читања. 3)
Многи људи на послу по цео дан користе рачунар и
увече не желе поново да читају књиге на екрану.
4) Електронска књига нарушава чин пријатне
читалачке атмосфере уз окретање страница.

Тачан одговор –
1 бод.

Тачан одговор
(прихватљив одговор
према решењу) –
1 бод.

Број
зад.
6.
7.

8.
9.

Решење

Бодовање

(смо) одвојили, (не) гуши

Тачан одговор –
1 бод.
Тачан одговор
(8 испуњених захтева)
– 1 бод.
Делимично тачан одговор
(6 испуњених захтева) –
0,5 бодова.

Назив библиотеке: Библиотека града Београда
Огранак: ОШ „Вук Караџић“
Адреса: Таковска 41 тел. 3236 197
Презиме: Савић
Име: Ђорђе
Занимање: ученик (првог разреда)
Име једног родитеља: Мирјана/Милан
Адреса: Булевар деспота Стефана бр. 17
а) не желећи б) новосадски в) Вечерње новости
Прихватљиви су сви одговори који садрже
информације на питања: ко, шта, када, где и како
(зашто). Наслов може бити формулисан као реч,
синтагма или реченица; и мора бити у вези са
садржајем вести.

10. 1.+ 2. + 4. + 8. + 10. +
11. Мила, молим те немој да причаш са Аном!
12. јужнословенски – грчки; западнословенски –

мађарски; источнословенски – румунски
13.

а) хемијском оловком
б) Витеже Марко
в) верних читалаца

14. б) измишљено име
15. личне заменице/личне именичке заменице
16. а) епика/епски род/епски/епско песништво

б) драма/драмски род/драмски/драмско песништво
в) лирика/лирски род/лирски/лирско песништво
17. 1. ономатопеја
2. поређење
3. епитет
18. Прихватљиви су сви одговори који упућују на то да
је „први танго“ важан догађај у одрастању девојчица
и дечака који изазива различита осећања.
На пример: Девојчице и дечаци се припремају за
свој први танго. Дотерују се, одлазе поносно на
игранку правећи се важни, али их кликери у
џеповима одају да су и даље деца. Преплављује их
осећај среће и неизвесности пред новим животним
изазовима.

Тачни сви одговори –
1 бод.
Тачан одговор
(прихватљив одговор
према решењу) –
1 бод.
Тачни сви одговори –
1 бод.
Тачан одговор –
1 бод.
Тачни сви одговори –
1 бод.
Тачан одговор
(3 испуњена захтева)
– 1 бод.
Делимично тачан одговор
(2 испуњена захтева) –
0,5 бодова.
Тачан одговор –
1 бод.
Тачан одговор –
1 бод.
Тачан одговор –
1 бод.
Тачни сви одговори –
1 бод.
Тачан одговор
(прихватљив одговор
према решењу) – 1 бод.

Број
Решење
Бодовање
зад.
19. Улазни ходник био је толики да бисте у њега могли Тачан одговор –
да убаците читаву кућу Дарслијевих. Камени зидови 1 бод.

били су осветљени пламеним бакљама попут оних у
Гринготсу, таваница је била исувише висока, а
раскошно мермерно степениште пред њима водило
је на више спратове.
20. Прихватају се сви одговори који упућују на то да је Тачан одговор
слика персонификоване реке – слика осећања (прихватљив одговор
према решењу) –
лирског субјекта у првој строфи, и особе којој се 1 бод.

лирски субјекат обраћа у другој строфи.
На пример: Осећања су дата у контрасту. Лирски
субјект осећа немир, узрујаност, бол; а особу којој се
обраћа у другој строфи преплавља мир, спокој,
топлина... што сликовито (симболично) дочарава
истину да наш доживљај света зависи од нас самих.

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. Признају се одговори написани латиницом уколико у задатку није било изричитог
захтева да се одговор напише ћирилицом.
5. Признају се одговори написани штампаним словима уколико у задатку није било
изричитог захтева да се одговор напише писаним словима.
6. Признају се одговори у којима постоје правописне грешке, а тим задацима се не
проверава познавање правописних правила.
7. 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).

