
Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

школска 2015/2016. година

ТЕСТ

СРПСКИ ЈЕЗИК

УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ
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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. (Песме) о ослобођењу србије говоре о првом српском устанку.
Напомена: Признаје се као тачан одговор и уколико ученик подвуче или заокружи 
само прво слово одговарајуће речи.

Тачна два одговора 
и ниједна нетачно 
подвучена реч–  
1 бод

2. г) Растко Петровић, познати српски писац, објавио је књигу путописа Африка 1930. 
године.

Тачан одговор –  
1 бод

3. г) Гогољева комедија Женидба изведена је у Народном позоришту у Београду 140. 
пут, тачно на десетогодишњицу премијере, 4. новембра 2005. године.

Тачан одговор –  
1 бод

4. г) трговац Тачан одговор –  
1 бод

5. в) књижевноуметничком стилу јер је приповедање субјективно и сликовито Тачан одговор –  
1 бод

6. ЈЕСТЕ
б) Дечака су привлачиле приче о далеким земљама и непознатим људима.
в) Дечак се трудио да послуша оца, али је жеља за путовањима била јача.
д) Дечак је могао да упозна многе нове градове и људе путујући као морепловац.

НИЈЕ
а) Дечака на мору вребају опасности, брод може да потоне или га могу заробити 

гусари.
г) Дечака на мору могу да заробе гусари.
ђ) Дечак се укрцао на лађу, иако се није школовао за посао морепловца.

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

7. СТАРАЦ, СТАРИНСКИ Тачна два одговора 
и ниједна нетачно 
подвучена реч –
1 бод

8. в) 3. б. Тачан одговор –  
1 бод

9. б) српскословенски језик Тачан одговор –  
1 бод

10. 2.
4.
5.
Напомена: Признаје се као тачан одговор и уколико ученик напише број без тачке.

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

11. a) 3.
б) 5.
в) 4.
Напомена: Признаје се као тачан одговор и уколико ученик напише број без тачке.

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

12. Ученици наше школе прославили су стогодишњицу рођења Бранка Ћопића 
извођењем представе Магареће године.

Тачан одговор и ниједна 
нетачно подвучена реч – 
1 бод

13. г) Предео сликан чајем – Милорад Павић Тачан одговор –  
1 бод

14. в) повлашћен Тачан одговор –  
1 бод
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Бр.
зад. Рeшење Бодовање

15. б) Хајдуци
в) Сумњиво лице

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 
1 бод

16. б) епика Тачан одговор –  
1 бод

17. Крик младог јастреба 3.
Сазрела жута поља 1.
Најдужа песма лета 2.
Напомена: Признаје се као тачан одговор и уколико ученик напише број без тачке.

Тачна три одговора – 
1 бод

18. б) Сеобе – Милош Црњански
г) Хајдук Станко – Јанко Веселиновић

Тачна два одговора – 
1 бод

19. б) Народни певач жели питањем да заинтересује слушаоца за певање које следи.
г) Народни певач наговештава значај садржине књиге којом почиње песма.

Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 
1 бод

20. б) Коментар наратора о околностима у којима се човек може наћи.
д) Коментар наратора о могућностима које отварају важни животни тренуци.

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

Напомене:
1. У задацима у којима ученик није ништа записивао потребно је црвеном хемијском прецртати простор за 

рад и одговор, а затим прецртати и квадрат са десне стране задаткa. Исто урадити и уколико је ученик у 
задатку писао само графитном оловком или започео израду задатка.

2. Не признаје се прецртан и исправљен одговор.
3. Не признаје се одговор који је написан само графитном оловком.
4. Не признаје се одговор у којем су употребљене скраћенице, осим у задацима у којима се испитује писање 

скраћеница.
5. Признаје се у задацима отвореног типа / табела одговор који је написан или малим или великим словима. 
6. Признаје се одговор написан штампаним или 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).

8. На основу одлуке Републичке комисије за спровођење завршног испита на крају основног образовања и 
васпитања за школску 2015/2016. годину и пријемног испита и уписа ученика у средњу школу за школску 
2016/2017. годину, од 23. маја 2016. године, признаје се и одговор написан латиницом, уколико је ученик 
тачно одговорио на задатак.


