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Упутство за оцењивање
Признаје се као тачан само одговор у којем су поштована правописна правила, односно ученички 
одговор мора бити у складу са датим решењима (употреба великог слова, тачке и цртице).

Бр.
зад. Рeшење Бодовање

1. 1. Солун
2. б) у IX веку

1. 1 бод
2. 1 бод

2. 1. 1818. (године)
2. латински (језик) и немачки (језик)
3. б) око 26.000 речи

1. 1 бод
2. 1 бод
3. 1 бод

3. 1. шумадијско-војвођански (дијалекат) и источнохерцеговачки (дијалекат)
(Редослед дијалеката у одговору није битан.)
2. в) од четири акцента и постакценатске дужине

1. 2 бода
2. 1 бод

4. призренско-тимочки, косовско-ресавски, шумадијско-војвођански Тачна два одговора и 
ниједан нетачан –  
2 бода
Тачан један одговор и 
ниједан нетачан – 
1 бод

5. б) паковати, пазити, пазух, памет, паметан Тачан одговор –  
2 бода

6. а) 5 б) 4 в) 1 г) 2 Тачна четири одговора –  
2 бода
Тачна три одговора –  
1 бод

7. Реч у реченици Врста речи
учини (се) глагол
му заменица
да везник
чује глагол
доле прилог
шкрипутање именица
старе придев
капије именица

Сваки тачан одговор – 
0,5 бодова
Укупно – максимално 4 
бода

Напомена: Признаје 
се као тачан одговор и 
уколико је ученик врсте 
речи написао великим 
почетним словом.

8. 1. средњи (род), множина, акузатив
2. мушки (род), једнина, акузатив
3. женски (род), множина, инструментал

1. 2 бода
2. 2 бода
3. 2 бода

9. 1. У даљем разговору причао ми је како је изучавао шумарство, а сад радо 
чита чланке о сточарству, па мисли да набави неколико крава и да гаји 
телад, јер ту мора да су добри приходи.

2. радо

1. Тачна три одговора и 
ниједна друга нетачно 
подвучена реч – 
2 бода
Тачна два одговора и 
ниједна друга нетачно 
подвучена реч –  
1 бод
2. 2 бода

10. 1. потенцијал 
2. аорист
3. перфекат
4. имперфекат

1. 1 бод
2. 1 бод
3. 1 бод
4. 1 бод
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Бр.
зад. Рeшење Бодовање

11. Међу њима угледа опет дебело и доброћудно подсмешљиво лице онога 
са црвеним крстом на руци који му је помогао.

Тачан одговор –  
2 бода

12. а) Мајка ми је обукла нове хаљине
б) подсекла ми нокте
г) ставила ми у џеп чисту марамицу

Тачна три одговора и 
ниједан нетачан – 
3 бода
Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 
2 бода

13. 1. супротни (однос)
2. саставни (однос)
3. искључни (однос)

1. 1 бод
2. 1 бод
3. 1 бод

14. в) изрична, односна, изрична, изрична Тачан одговор –  
3 бода

15. Идуће године одједном је грануло крај вишеградске скеле неко нарочито 
пролеће.

Тачна два одговора и 
ниједна друга нетачно 
подвучена реч –
2 бода
Тачан један одговор и 
ниједна друга нетачно 
подвучена реч – 
1 бод

16. 1. -певати
2. -ти
3. од-
4. -пев-

1. 1 бод
2. 1 бод
3. 1 бод
4. 1 бод

17. 1. в) хомонимија
2. б) иступити2

1. 1 бод
2. 2 бода

18. б) својом услугом нанети некоме штету Тачан одговор –  
2 бода

19. а) Петрова девојка је Водолија у хороскопу.
ђ) Сваке године прослављамо Светог Саву.
ж) Градска болница је добила Рендгенов апарат.

Тачна три одговора и 
ниједан нетачан – 
3 бода
Тачна два одговора и 
ниједан нетачан – 
2 бода

20. („)Аутопортрет без браде(”), ремек-дело Винсента ван Гога, продато је 1998. 
године у Њујорку за 72 (седамдесет (и) два) милиона америчких долара.

Тачан одговор –  
3 бода

21. Петар Кочић Тачан одговор –  
3 бода

22. („)Деца(”)
Иво Андрић
епика

Тачан одговор –  
3 бода

23. Филип Вишњић 4
Тешан Подруговић 2

Тачна два одговора –  
2 бода
Тачан један одговор – 
1 бод
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Бр.
зад. Рeшење Бодовање

24.
Стихови Име лика Наслов песме Књижевна 

врста

1.
Нек ме спусте на зелену траву; 
Љуто ме је забољела глава,
Јарко ми је омрзнуло сунце.

Љепосава /
Лепосава

(„)Женидба 
Милића 

Барјактара(”)

(народна) 
балада

2. Нијесам ти брата отровала,
Веће сам те с братом помирила. Анђелија („)Диоба 

Јакшића(”)

(народна) 
епска / јуначка 

песма

3.
Нит, сам луда, нит, одвише мудра
нит, сам вила – да збијам облаке,
већ ђевојка да гледам преда се.

Милица

(„)Српска
д(ј)евојка(”) /
(„)У Милице

дуге 
трепавице(”)

(народна) 
лирска 

(љубавна) 
песма

1. 3 бода (1+1+1)
2. 3 бода (1+1+1)
3. 3 бода (1+1+1)

25. б) лава гробница, Милутин Бојић Тачан одговор –  
2 бода

26. б) Кањош тацедоновић 
в) Иво Сенковић и ага од Рибника 
д) Женидба Душанова

Тачна три одговора и 
ниједан нетачан – 
3 бода
Тачна два одговора и 
ниједан нетачан –  
2 бода

27. 1. Фема      2. Кањош (Мацедоновић) 3. Пилипенда / Пилип (Бакљина) 1. 1 бод
2. 1 бод
3. 1 бод

28. 2 Шарац    2 Шарац
3 Зеленко  или  3 Зеленко
1 Јабучило

Тачна три или два 
одговора –  
3 бода
Тачан један одговор – 
2 бода

29. 4
1
2
3

Тачна четири одговора –  
4 бода
Тачна три одговора – 
3 бода

30. а) биографија
в) мемоари
д) путопис
ђ) дневник

Тачна четири одговора и 
ниједан нетачан – 
4 бода
Тачна три одговора и 
ниједан нетачан –  
3 бода

31. 1. обгрљена
2. женске (риме)

1. 1 бод
2. 1 бод

32. дистих (двостих) Тачан одговор –  
2 бода

33. портрет Тачан одговор –  
3 бода

34. Да нисам претерао? Можда сам престрог према њему? Тачан одговор –  
2 бода
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Бр.
зад. Рeшење Бодовање

35. драма, писац, поема Тачна три одговора и 
ниједна друга нетачно 
подвучена реч –
3 бода
Tачна два одговора и 
ниједна друга нетачно 
подвучена реч – 
2 бода

36. интернационални / лутајући (мотиви) Тачан одговор –  
2 бода

37. дидаскалије, дијалог, лица Тачна три одговора и 
ниједна друга нетачно 
подвучена реч –
3 бода

38. б) персонификација, епитет, метафора Тачан одговор –  
2 бода

39. 1. г) писма које је Селим-паша упутио владици Данилу
2. а) да истакну да се слабији потчињава јачем

1. 1 бод
2. 1 бод

40. а) Свест о херојској прошлости свог народа јача родољубива осећања лирског 

субјекта.

в) Лирски субјекат са поносом истиче немо подношење мука својих предака.

д) Снажна осећања лирског субјекта уједињују се са снагом епске традиције.

Тачна три одговора и 
ниједан нетачан – 
3 бода
Тачна два одговора и 
ниједан нетачан –  
2 бода


