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КВАЛИФИКАЦИОНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, 22. ЈУН 2009. ГОДИНЕ 

КЉУЧ ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ И БОДОВАЊЕ ТЕСТА  БРОЈ 3    
 

Broj 
zadatka R e{ew eR e{ew eR e{ew eR e{ew e  Бодовање    

   

1.  a) prelazak (promena) L u O; 
b) sibilarizacija; 
v) gubqewe suglasnika (upro{}avawe sugl. grupa); 
g) jedna~ewe suglasnika po zvu~nosti; 
d) sibilarizacija; 
|) jedna~ewe suglasnika po mestu izgovora 

(tvorbe). 

1 бод - за потпуно тачно решење задатка; 

0,5 бодова - за решење са једним нетачним одговором; 

0 бодова - за решење са два и више нетачних одговора. 

2.  a) PASO[, JABUKA, ODBRANA,  
     LOGOROVATI;  
 
b) UHVATITI, VISIBABA,  
     KAMEN^I], SALATA. 
 

а) 0,5 бодова - за потпуно тачан одговор; 

   0 бодова - за делимично тачан одговор; 

 

б) 0,5 бодова - за потпуно тачан одговор; 

   0 бодова - за делимично тачан одговор. 

3.  JE ‡ prezent, 
^EKAJ ‡ imperativ (zapovedni na~in), 
KA@EM ‡ prezent, 
BE[E ‡ imperfekat (pre|a{we nesvr{eno 
vreme), 
STAJAHU ‡ imperfekat (pre|a{we nesvr{eno 
vreme), 
OBRATI[E ‡ aorist (pre|a{we svr{eno vreme), 
SE RASKLONI ‡ aorist (prezent), 
PU[TAJU]I ‡ glagolski prilog 
                                sada{wi. 
 

1 бод - за потпуно тачно решење задатка; 

0,5 бодова - за решење са једним нетачним одговором; 

0 бодова - за решење са два и више нетачних одговора. 

4.  a) nominativ, 
b) instrumental, 
v) lokativ, 
g) akuzativ, 
d) dativ, 
|) genitiv, 
e) nominativ. 

1 бод - за потпуно тачно решење задатка; 

0,5 бодова - за решење са једним нетачним одговором; 

0 бодова - за решење са два и више нетачних одговора. 

5.  a) TE[WI, 
b) BOQI, 
v) VRU]I, 
g) MEK[I, 
d) DAQI, 
|) ^E[]I. 

1 бод - за потпуно тачно решење задатка; 

0,5 бодова - за решење са једним нетачним одговором; 

0 бодова - за решење са два и више нетачних одговора. 

6.  a) ISEQAVATI, SKAKATI;  
b) ROJITI SE, KAPNUTI, 
     NO]ITI; 
v) JA^ATI, KISELITI; 
g) KASNITI, IZNENADITI; 
d) [KQOCATI, BU]NUTI. 

1 бод - за потпуно тачно решење задатка; 

0,5 бодова - за решење са једним нетачним одговором; 

0 бодова - за решење са два и више нетачних одговора. 

7.  1. [TO ONI GOVORE ‡ izri~na; 
2. KAD UJUTRU SVANE ‡ vremenska; 
3. DA SVE PSE POTUKU ‡ izri~na; 
4. JER SU GA IZDALI ‡ uzro~na. 

1 бод - за 4 потпуно тачна одговора; 

0,5 бодова - за 3 потпуно тачна одговора; 

0 бодова - за све остале случајеве. 

8.  а) роду, броју, лицу; б) роду, броју, падежу;  

в) броју, лицу. 

 

1 бод - за потпуно тачно решење задатка; (а, б, в) 

0,5 бодова - за решење са два потпуно тачна одговора;  

(а, б) или (б, в) или (а, в) 

0 бодова - за све остале случајеве. 

9.  1) INSTRUMENTAL ‡ prilo{ka (glagolska) 
odredba (uzroka/za uzrok); 

2) LOKATIV ‡ prilo{ka (glagolska) odredba 
(na~ina/za na~in); 

3) GENITIV ‡ (nepravi, daqi) objekat. 
 

1 бод - за потпуно тачно решење задатка; (1, 2, 3) 

0,5 бодова - за решење са два потпуно тачна одговора; (1, 2) 

или (1, 3) или (2, 3) 

0 бодова - за све остале случајеве. 

10.  Pre nego {to }e do}i u Beograd, a to je bilo pre 
dve godine, u Osnovnu {kolu „Jovan Jovanovi} 
Zmaj“, Marija, moja najboqa drugarica, `ivela je u 
Ba~koj, u Ba~kom Petrovom Selu. 

1 бод - за потпуно тачан одговор; 

0,5 бодова - за одговор са једном правописном грешком;  

0 бодова - за одговор који има више од једне правописне 

грешке.   

11.  [TOKAVSKO,  
EKAVSKI I IJEKAVSKI 

1 бод - за потпуно тачно решење задатка;  

0 бодова - за делимично тачан одговор. 
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Broj 
zadatka R e{ew eR e{ew eR e{ew eR e{ew e  Бодовање    

   

12.  То је невероватно.  

Да ли је то за овде или носите/или ћете понети? 

Надајмо се/Треба се надати/Можемо се надати 

томе. 

 

1 бод - за потпуно тачно решење задатка; 

0,5 бодова - за решење са једним нетачним одговором; 

0 бодова - за решење са два и више нетачних одговора. 

13.  а) Нека живе деца 

б) метафора/метафоре 

в) „Међу својима“ 

г) Владислав Петковић Дис 

а) и б)  - 0,5 бодова за оба тачна одговора;  0 бодова - за један 

тачан одговор и све остале случајеве;  

в) и г)  - 0,5 бодова за оба тачна одговора; 0 бодова - за један 

тачан одговор и све остале случајеве. 

14.  1. metafora 

2. alegorija 

1.  0,5 бодова 

2.  0,5 бодова   

15.  а), v), г) 1 бод - за потпуно тачно решење задатка; 

0,5 бодова - за решење са једним нетачним одговором; 

0 бодова - за решење са два и више нетачних одговора. 

16.  1. а) Пилипенда (Пилип Бакљина) 

    б) „Пилипенда“ 

2. а) владика Данило 

    б) „Горски вијенац“ 

3. а) Кањош Мацедоновић 

    б) „Кањош Мацедоновић“ 

1 бод - за три потпуно тачна одговора (1,2,3 – под а) и б)); 

0,5 бодова - за два потпуно тачна одговора; (1,2 – под а) и 

б)); или (1,3 – под а) и б)); или  (2,3 – под а) и б)); 

0 бодова - за све остале случајеве. 

17.  а), в), d) 
 

1 бод - за потпуно тачно решење задатка; 

0,5 бодова - за решење са једним нетачним одговором; 

0 бодова - за решење са два и више нетачних одговора. 

18.  qubavni zanos, radost, ne`nost, prisnost 1 бод - за потпуно тачно решење задатка; 

0,5 бодова - за решење са једним нетачним одговором; 

0 бодова - за решење са два и више нетачних одговора. 

19.  1. драма   комедија 

2. лирика   лирска (описна )песма 

3. епика  путопис 

4. епика  приповетка 

5. епика  роман  

6. епика  епска песма 

1 бод - за потпуно тачно решење задатка; 

0,5 бодова - за решење са једним нетачним одговором; 

0 бодова - за решење са два и више нетачних одговора. 

20.  b), g), d), |) 
 

1 бод - за потпуно тачно решење задатка; 

0,5 бодова - за решење са једним нетачним одговором; 

0 бодова - за решење са два и више нетачних одговора. 

    
    
NapomeNapomeNapomeNapomenenenene:::: 

1.1.1.1. Кад је дато више тачних одговора на исти захтев у оквиру задатка, довпљно је да се ученик 

определио за једну могућност. . . .     
2.2.2.2. Odgovori moraju biti i pravopisno korektni. Ukoliko u~enik pogre{i u upotrebi Odgovori moraju biti i pravopisno korektni. Ukoliko u~enik pogre{i u upotrebi Odgovori moraju biti i pravopisno korektni. Ukoliko u~enik pogre{i u upotrebi Odgovori moraju biti i pravopisno korektni. Ukoliko u~enik pogre{i u upotrebi 

velikog i malog slova u pisawu imena qudi, naslova kwvelikog i malog slova u pisawu imena qudi, naslova kwvelikog i malog slova u pisawu imena qudi, naslova kwvelikog i malog slova u pisawu imena qudi, naslova kwi`evnih dela, sastavqenom i i`evnih dela, sastavqenom i i`evnih dela, sastavqenom i i`evnih dela, sastavqenom i 
rastavqenom pisawu re~i, u pravilnom pisawu naziva pade`a, glagolskih oblika i rastavqenom pisawu re~i, u pravilnom pisawu naziva pade`a, glagolskih oblika i rastavqenom pisawu re~i, u pravilnom pisawu naziva pade`a, glagolskih oblika i rastavqenom pisawu re~i, u pravilnom pisawu naziva pade`a, glagolskih oblika i 
stilskih figura, oduzima mu se pola boda.stilskih figura, oduzima mu se pola boda.stilskih figura, oduzima mu se pola boda.stilskih figura, oduzima mu se pola boda. AkoAkoAkoAko    naslovnaslovnaslovnaslov    kwikwikwikwi`̀̀̀evnogevnogevnogevnog    deladeladeladela    nijenijenijenije    obeleobeleobeleobele`̀̀̀enenenen    
navodnicimanavodnicimanavodnicimanavodnicima, , , , priznatipriznatipriznatipriznati    odgovoreodgovoreodgovoreodgovore    kaokaokaokao    tatatata~~~~nenenene....    

3.3.3.3. UkolikoUkolikoUkolikoUkoliko    jejejeje    uuuu~~~~enikenikenikenik    precrtaprecrtaprecrtaprecrtavaovaovaovao    iliiliiliili    ispravqaoispravqaoispravqaoispravqao    svojsvojsvojsvoj    odgovorodgovorodgovorodgovor, , , , odgovorodgovorodgovorodgovor    sesesese    nenenene    priznajepriznajepriznajepriznaje....    
4.4.4.4. Ne priznaje se odgovor koji je napisan grafitnom, a ne hemijskom olovkom.Ne priznaje se odgovor koji je napisan grafitnom, a ne hemijskom olovkom.Ne priznaje se odgovor koji je napisan grafitnom, a ne hemijskom olovkom.Ne priznaje se odgovor koji je napisan grafitnom, a ne hemijskom olovkom.    
5.5.5.5. Priznati i odgovore napisane latinicom.Priznati i odgovore napisane latinicom.Priznati i odgovore napisane latinicom.Priznati i odgovore napisane latinicom.    
6.6.6.6. Ukoliko je u~enik napisao odgovore {tampanim slovima, a u zadatku nije bilo izri~itog Ukoliko je u~enik napisao odgovore {tampanim slovima, a u zadatku nije bilo izri~itog Ukoliko je u~enik napisao odgovore {tampanim slovima, a u zadatku nije bilo izri~itog Ukoliko je u~enik napisao odgovore {tampanim slovima, a u zadatku nije bilo izri~itog 

zahteva da se odgovor napi{e pisanim slovima, priznati odgovore.zahteva da se odgovor napi{e pisanim slovima, priznati odgovore.zahteva da se odgovor napi{e pisanim slovima, priznati odgovore.zahteva da se odgovor napi{e pisanim slovima, priznati odgovore.    

 
 


