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1 
Код Опис 
1 Ми 
0 Остале речи/ми и остале речи. 
9 Задатак није рађен. 

 

2 
Код Опис 
1 Цвет 
0 Остале речи. 
9 Задатак није рађен. 

 

3 
Код Опис 
1 б) „Деда се храни рибом, коју тетка припрема на безброј начина“, каже моја мама. 
0 Заокружен нетачан одговор или заокружено више одговора. 
9 Задатак није рађен. 

 

4 
Код Опис 
1 „Испричај ми све!“ 

0 Остале реченице. 
9 Задатак није рађен. 

 

5 
Код Опис 
1 г) атрибут 
0 Заокружен нетачан одговор или заокружено више одговора. 
9 Задатак није рађен. 

 

6 
Код Опис 
1 много/пуно/доста/врло много/веома пуно... 
0 Остали одговори који не одговарају контексту реченице. 
9 Задатак није рађен. 

 

7 
Код Опис 
1 а) уморише се 
0 Заокружен нетачан одговор или заокружено више одговора. 
9 Задатак није рађен. 

 

8 

Код Опис 
1 Bilo je žalosno posmatrati posivelo drveće i cveće koje je venulo istog časa kad bi se izvuklo 

iz pupoljka. 
Напомена: вредновати писана слова латинице. 

0 Остали одговори. 
9 Задатак није рађен. 

 

9 
Код Опис 
1 а) Не говори ми стално нећу! 
0 Заокружен нетачан одговор или заокружено више одговора. 
9 Задатак није рађен. 
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10 

Код Опис 
1 Прихватљив одговор 

Два су критеријума за прихватљив одговор: 
− форма позивнице (обраћање, текст и потпис); 
−  све потребне информације из задатка (ко позива, сврха позивања, време и 
место прославе). 

Напомена: признавати позивницу у којој је текст исказан предикатским реченицама 
(више простих реченица/сложена реченица). 

0 Неприхватљив одговор 
Не садржи/делимично садржи потребну форму позивнице и информације. 
Ученик наводи информације без њиховог повезивања у реченицу/реченице. 

9 Задатак није рађен. 
 

11 

Код Опис 
1 Прихватљив одговор је у дијалошкој форми, као у следећем примеру: 

Свети Сава: „(Путниче) куда путујеш?" 
Путник: „Тражим добро по свету.“ 
Свети Сава: „Да ли си га (добро) негде нашао?“ 
Путник: „Још нисам пронашао добро.“ 
Свети Сава: „Добро прво пронађи у себи па га понуди другима (и понуди га другима).“ 
Напомена: Прихватају се одговори са/без употребе наводника. 

0 Неприхватљив одговор 
Није остварена тражена дијалошка форма/није обухваћен садржај текста. 

9 Задатак није рађен. 
 

12 
Код Опис 
1 б) Дечак открива издајнике 
0 Заокружен нетачан одговор или заокружено више одговора. 
9 Задатак није рађен. 

 

13 
Код Опис 
1 Силвер/Џони Силвер 
0 Остали одговори. 
9 Задатак није рађен. 

 

14 
Код Опис 
1 в) Нису имали мапу скривеног блага. 
0 Заокружен нетачан одговор или заокружено више одговора. 
9 Задатак није рађен. 
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15 

Код Опис 
1 Прихватљив одговор 

− Ученик је заокружио ДА – у одговору се указује да одломак има одлике драмског 
текста, као што су занимљива прича/радња, ликови који разговарају, узбудљиво 
дешавање и слично; или да је текст погодан за ефектну сценографију и слично. 

− Ученик је заокружио НЕ – одговор указује на ограничења текста: није подељен на 
улоге, тешко је представити брод/море, радња није завршена/не знамо почетак и 
крај; одговор указује на непримереност теме, нпр. прослави Свети Сава не би 
одговарао овакав текст и слично. 

0 Неприхватљив одговор 
− Ученик је заокружио/није заокружио ДА или НЕ. Образложење се не заснива на 

вези текста и претходног знања о драмском тексту (као што је наведено у 
решењу). 

− Ученик је заокружио ДА или НЕ, али недостаје образложење. 
9 Задатак није рађен. 

 

16 

Код Опис 
1 Следећи распоред бројева означава тачно повезивање књижевене врсте са 

одговарајућим текстом: 
 4. загонетка - Кућица у горици...  
 1. епска песма – Јави му се из облака вила... 
 3. басна - Једном се договоре пси... 
 5. пословица – Лењост је сваког... 

0 Другачији распоред бројева. 
9 Задатак није рађен. 

17 
Код Опис 
1 б) прстен 
0 Заокружен нетачан одговор или заокружено више одговора. 
9 Задатак није рађен. 

 

18 

Код Опис 
1 Две девојчице се насмејаше. Тому је изгледа било непријатно. 

закикота се Џејн. 
0 Остало/делимично тачан одговор. 
9 Задатак није рађен. 

 

19 

Код Опис 
1 запазио је 

уочио је 
0 Остало/делимично тачан одговор. 
9 Задатак није рађен. 

 

20 
Код Опис 
1 г) Песник је дочарао склад деце са њиховом игром. 
0 Заокружен нетачан одговор или заокружено више одговора. 
9 Задатак није рађен. 

 

 




