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УПУТСТВО ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ 

 

 

 

 

 

 

 



Упутство за оцењивање 
 

− Сваки задатак доноси највише 1 бод. 

– Ученик може добити 0,5 бодова само у задацима у којима је то предвиђено овим упутством. 
Бр. 

зад. 
Решење Бодовање 

1. в) да поучи о ономе што је исправно чинити 
Тачан одговор – 

1 бод 

2. 

б) Оба песника су преживела повлачење преко Албаније. 

г) У оба текста се говори о значају песника за српску 

књижевност. 

Тачна два одговора и 

ниједан нетачан – 

1 бод 

Тачан један одговор и 

ниједан нетачан – 

0,5 бодова 

3. 

(Доситеј) обрадовић, српски просветитељ и реформатор, 

био је најученији србин свога времена и први министар 

просвете у србији. 
Напомена: Уколико ученик препише и прву реч која је већ дата 

великим почетним словом, тај одговор се не броји као тачан, 

занемарује се. 

Тачнa три одговора – 

1 бод 

Тачна два одговора – 

0,5 бодова 

4. 
Неколико не вешто изговорених речи немогу показати 

нечије не знање. 

Тачна три одговора – 

1 бод 

Тачна два одговора – 

0,5 бодова 

5. 

Он се по оцу звао Гавриловић, али су га Подругом и 

Подруговићем зато прозвали што је био врло велики, тј. 

пола другога човека. 

Тачан одговор – 

1 бод 

6. Дубока вода биће бистра, а плитка мутна. 

Тачна три одговора и 

ниједан нетачан – 

1 бод 

Тачна два одговора и 

ниједан нетачан – 

0,5 бодова 

7. в) придев 
Тачан одговор – 

1 бод 

8. а) субјекат 
Тачан одговор – 

1 бод 

9. 
1. аорист 

2. футур I 

Тачна два одговора – 

1 бод 

Тачан један одговор – 

0,5 бодова 

10. 
изрична (у ужем смислу) / декларативна (зависна 

реченица) 

Тачан одговор – 

1 бод 

11. г) мирисна 
Тачан одговор – 

1 бод 

12. в) шумадијско-војвођански дијалекат 
Тачан одговор – 

1 бод 

13. 
а) Има два равноправна изговора: екавски и ијекавски. 

в) Званично писмо је ћирилица. 

Тачна два одговора и 

ниједан нетачан – 

1 бод 

Тачан један одговор и 

ниједан нетачан – 

0,5 бодова 

14. б) Живот и прикљученија 
Тачан одговор – 

1 бод 

15. лирика 
Тачан одговор – 

1 бод 



16. б) описивање Тачан одговор – 

1 бод 

17. в) исказивање похвале животу, природи и човеку 
Тачан одговор – 

1 бод 

18. в) лукавством и преваром 
Тачан одговор – 

1 бод 

19. 
г) Станкова решеност и непоколебљивост да постане 

хајдук 

Тачан одговор – 

1 бод 

20. д) разуман 
Тачан одговор – 

1 бод 

 


