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Упутство за прегледање 
− 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. ● да науче да посматрају свет око себе Тачан одговор – 
1 бод 

2. ● Оно што видимо око себе често је само привид, па отуда 
реалност по много чему личи на позориште у којем су људи 
само маске.  

● Иако језиком песник изражава своју најдубљу интиму, језик 
није само плод индивидуалног развоја личности, него и нашег 
дијалога с културом којој припадамо.  

● Да би схватио људе и уопште живот око себе, песник се 
понекад мора понашати као шпијун. 

Тачна три одговора и 
ниједан нетачан – 
1 бод 
Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 
0,5 бодова 

3. ● заменица Тачан одговор – 
1 бод 

4. ● Стварност много личи на позориште и пуна је неочекиваних 
промена. 

Тачан одговор – 
1 бод 

5. императив 
друго / 2. / II (лице) 
једнина 
Напомена: Уколико ученик на (другој) линији поред 
граматичке категорије лица, тачно напише и категорију 
граматичког броја, такав одговор се признаје. 

Тачна три одговора – 
1 бод 
Тачна два одговора – 
0,5 бодова 

6. ● изрична Тачан одговор – 
1 бод 

7. ● неправи објекат Тачан одговор – 
1 бод 

8. једначење сугласника по звучности / алтернације звучних и 
безвучних сугласника 
једначење сугласника по месту изговора/творбе /  
алтернација с : ш 
губљење сугласника 
 
Напомена: 
Иако је редослед гласовних промена битан, признаје се као 
тачан одговор и другачији редослед. 

Тачна три одговора – 
1 бод 
Тачна два одговора – 
0,5 бодова 

9. придевска (синтагма) Тачан одговор – 
1 бод 

10. ● нестално, хировито Тачан одговор – 
1 бод 

11. ● призренско-тимочки Тачан одговор – 
1 бод 

12. У близини ћуприје налази се манастир раваница,  
 ○ ● ○          ○          ● 
задужбина српског кнеза лазара. 

○  ○  ○ ● 
 

Тачна три одговора и 
ниједан нетачан – 
1 бод 

13. ● Јеси ли прочитао роман? 
 

Тачан одговор – 
1 бод 



14. ● У бољи свет и у срећнији живот, драга Лота, сви ће отићи 
једнога дана. 
● Да сам хтео да останем у свом селу и дому, не бих потегао чак 
до вас и великог града. 

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 
1 бод 
Тачан један одговор и 
ниједан нетачан – 
0,5 бодова 

15. ● Све ће то народ позлатити Тачан одговор – 
1 бод 

16. ● дијалог Тачан одговор – 
1 бод 

17. ● сналажљивост 
● неустрашивост 

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 
1 бод 
Тачан један одговор и 
ниједан нетачан – 
0,5 бодова 

18. ● метафора 
● персонификација 

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 
1 бод 
Тачан један одговор и 
ниједан нетачан – 
0,5 бодова 

19. ● Владара који даје празна обећања. 
● Народ који слепо верује краљу. 

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 
1 бод 
Тачан један одговор и 
ниједан нетачан – 
0,5 бодова 

20. ● Пилипендин и Јелин однос према животињама у функцији је 
карактеризације њихових ликова.  
● Појмови душа и трбух употребљени су метафорички и односе 
се на два животна принципа.  
● Поступци јунака Јована Кљаке мотивисани су личним 
интересом, оним што му доноси корист. 

Тачна три одговора и 
ниједан нетачан – 
1 бод 
Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 
0,5 бодова 

 
Напомене:  

1. Не признаје се одговор који је написан само графитном оловком.  

2. Не признају се прецртани или преправљани одговори. 

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 одговор који је написан или малим или великим 
почетним словом, осим у задацима у којима се испитују правописна правила у вези са 
употребом великог и малог слова.  

5. Признаје се одговор написан штампаним или писаним словима, осим ако се у задатку не 
тражи да ученик пише одређеним типом слова.  

6. Признаје се тачан одговор који је означен јасно и уколико је означен на другачији начин од 
предвиђеног (нпр. слово, реч или текст је заокружио, а требало је да подвуче). 

7. Признаје се одговор написан латиницом, уколико је ученик тачно одговорио на задатак. 

 


