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Решења Српски језик тест 

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. Рeшење Бодовање

1. г) Дуга је визуелни ефекат који око региструје када посматра преламање 
сунчеве светлости кроз ситне водене капи, најчешће након кише. 
Зраци светлости се тада разлажу на своје основне компоненте, 
формирајући оптичку представу у виду траке различитих боја. 

Тачан одговор –  
1 бод

2. 1. в) становници Родоса 
2. (вајар) Карес

Тачна два одговора – 
1 бод

3. б) Вук је животиња која често напада стоку.
г) Вук је животиња распрострањена на Балкану.

Тачна два одговора – 
1 бод

4. б) жали што су неке наше лепе старе речи замењене страним 
изразима.

Тачан одговор –
1 бод

5. г) Најпотпунија сазнања добијамо пажљивим слушањем и гледањем 
саговорника.

ђ) Комуникација значи споразумевање, успостављање веза и 
контаката са неким. 

Тачна два одговора – 
1 бод.

6. кеца, бубајући, давеж Тачан одговор – 
1 бод.

7. На пример:
ИМЕ: Марко
ПРЕЗИМЕ: Марковић
ДАТУМ РОЂЕЊА: 28. 7. 1996. / 28. 07. 1996. / 28. јули 1996. / 28. VII 
1996.
АДРЕСА: Ђуре Даничића бр. 6
ОПШТИНА/ГРАД: Стари град, Београд
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 064 123 8907 / (011) 2438652
Знање језика:
енглески (писање – просечно; говор – просечно; разумевање – 
одлично) 

Тачаних седам 
одговора 
– 1 бод 
Делимично тачан 
одговор (тачних пет / 
шест одговора) 
 – 0,5 бодова

8. 1. несмем;  2. своих;  3. оћу;  4. гледо. Тачна четири 
одговора 
– 1 бод 
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Решења Српски језик тест 

Бр.
зад. Рeшење Бодовање

9. Резиме треба да садржи следеће податке:
1) шта су Олимпијске игре
2) када су настале
3) учесници
4) учесталост одржавања
5) о богу Зевсу (коме су биле посвећене)
6) спортске дисциплине (не треба их набрајати)
7) игре данас

Пример одговора:
Олимпијске игре су спортска надметања у више дисциплина које су 
настале у старој Грчкој 776. године п.н.е. Биле су посвећене богу Зевсу 
и одржавале су се сваке четврте године. Нехеленски народи нису имали 
права да учествују, а за време одржавања игара прекидали су се сви 
сукоби. Данас се одржавају оплимпијске игре, а манифестација почиње 
паљењем ватре. Бакља се преноси до места у ком се игре одржавају.

Резиме треба да садржи бар 4 до 7 најважнијих података. 
Напомена: Редослед информација се не вреднује.

Тачан одговор 
(резиме садржи бар 
четири, тражене 
информације) – 
1 бод

10. Прву српску оперу „На уранку” написао је композитор Станислав 
Бинички. Дело је први пут изведено 1904. у Народном позоришту. 
Либрето, текст за оперу, написао је књижевник Бранислав Нушић. 
(Либрето – текст за оперу – написао је књижевник Бранислав Нушић.)

Тачан одговор – 
1 бод

11. 1) замци; обрасце
2) непознатим људима 
3) посетиоцем

Тачна три одговора – 
1 бод

12. б) синоними Тачан одговор – 
1 бод

13. в) разбеснети се Тачан одговор – 
1 бод 

14. Прави објекат: дечка, га
Неправи објекат: јој

Тачна три одговора – 
1 бод

15. мутне – придев – описни – женски – једнина – генитив
га – заменица – лична (именичка) заменица – мушки –једнина – акузатив
родитељима – именица – заједничка – мушки – множина –инструментал

Тачних петнаест 
одговора – 
1 бод
Делимично тачан 
одговор (тачних 
тринаест одговора) 
 – 0,5 бодова

16. 1) нарација/приповедање
2) дијалог
3) дескрипција/описивање
4) монолог

Тачна четири 
одговора – 
1 бод

17. б) радознао Тачан одговор –
 1 бод 

18. Признаје се сваки одговор у којем је наведен бар један од следећих 
узрока:
земаљска лепота / музика / лепота младића / лепота сребрног језера.

Тачан одговор –
1 бод 



Бр.
зад. Рeшење Бодовање

19. 1) хипербола
2) контраст
3) градација

Тачна три одговора – 
1 бод
Делимично тачан 
одговор (тачна два 
одговора) 
 – 0,5 бодова

20. Прихвата се сваки одговор у којем ученик повезује поступак јунака са 
знатижељом/радозналошћу.
На пример: Сваки човек је радознао, а ту особину поседује и царев 
син. Он тежи да задовољи своју знатижељу не размишљајући о 
последицама. 
Неприхватљиви одговори: Ученик не повезује поступак јунака са 
људском радозналошћу.
На пример: Царев син је био тврдоглав и није желео да послуша 
царицу.

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 постоје правописне грешке, а тим задацима се не проверава 

познавање правописних правила.
7. 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, прецтао је слово, а требало је да га заокружи).


