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

ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
школска 2010/2011. година

ТЕСТ 1

СРПСКИ ЈЕЗИК

УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ

Решења Српски језик тест 1

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.
Бр.
зад.
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Рeшење

Бодовање

Податак из текста
Пишемо кредом по табли, свакодневно.
Стари назив острва Крит је Крета; отуда и назив
за ову писаљку.
Крит је чувен по својој старој уметности.
Од латинске речи „крета“ постала је реч „креда“.

+ или –
–
+
–
+

1. ЖИВОТ И ПРИКЉУЧЕНИЈА
2. Љубљана
3. г) Горча Стаменковић
Икаров лет

Тачна три одговора –
1 бод.

1. чињеница
2. коментар
3. чињеница
4. чињеница
в) Сава Мркаљ чини први значајнији покушај промене језика и
правописа.
Узео сам од оца/тате фотоапарат и слике/фотографије су успеле
одлично/лепо/изврсно.

7.

Ђорђе, Фрушкој гори, Тамо, Првог српског устанка, Студенице

8.

четрдесет (и) осам
сто двадесет (и) осми
петсто (пет стотина)
дванаести
а) Кад дође време вечере, сви укућани окупише се око трпезе.
б) Путујући по земљи, Свети Сава сврати у једну кућу да преноћи.
а) ни по чему

9.
10.
11.

12.

Тачна четири одговора –
1 бод.

1. б)
3. г)
4. д)
5. а)
в) Деда је за доручак изнео сира, јаја и свежег хлеба.
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Тачан одговор –
1 бод.
Тачна четири одговора –
1 бод.
Тачан одговор –
1 бод.
Признати одговор у којем
су написане одговарајуће
три речи или преписана
цела реченица са
одговарајућим (замењеним)
речима.
Тачна три одговора –
1 бод.
Тачних пет одговора –
1 бод.
Тачна четири одговора –
1 бод.
Тачна два одговора –
1 бод.
Тачан одговор –
1 бод.
Тачнa четири одговора –
1 бод.
Тачан одговор –
1 бод.
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Бр.
зад.
13. 1.
а) шумадијско-војвођански
г) источнохерцеговачки

Рeшење

Бодовање

2.
а) штокавско (наречје)
б) екавски и (и)јекавски (изговор)

14.

б) осетљивост

15.

16.

Врста
речи

Подврста
речи

Род

Број

Падеж

изузетним

придев

описни
(придев)

мушки

множина датив

својим

заменица

придевска
(заменица)/
присвојна
(заменица)

средњи

једнина

инструментал

17.

1. дијалог/нарација/дијалог и нарација
2. нарација
3. дескрипција
заурла, шкрипи, жуборећ’ (признају се два или три одговора)

18.

в) аутобиографије

19.

а) анализирање/анализа
б) препричавање
в) анализирање/анализа
г) препричавање
б) начин на који Илија разговара са својом женом

20.

Признати одговоре са
речима у загради или без
тих речи.
Тачни сви одговори под 1
и2–
1 бод.
Тачна два одговора под 1 –
0,5 бодова.
Тачна два одговора под 2 –
0,5 бодова.
Тачан одговор –
1 бод.
Признати одговор са речју
у загради или без те речи –
описни (придев); придевска
(заменица) или присвојна
(заменица).
Тачних осам одговора –
1 бод.
Тачних седам и шест
одговора –
0,5 бодова.
Тачни одговори под 1, 2 и
3–
1 бод.
Тачна два одговора –
1 бод.
Тачан одговор –
1 бод.
Тачна четири одговора –
1 бод.
Тачна три одговора –
0,5 бодова.
Тачан одговор –
1 бод.

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 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,
прецртао је слово, а требало је да га заокружи).
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