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КВАЛИФИКАЦИОНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА, 21. ЈУН 2010. ГОДИНЕ 
КЉУЧ ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ И БОДОВАЊЕ ТЕСТА  БРОЈ 3 

 
Broj 

zadatka R e { e w 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) [I[ATI, LEPAK, 
     PRAVDATI, STENA, 
b) IZLAZAK, PESMICA, 
     IMATI, OKOLINA. 

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.  ]UTI ‡ imperativ (zapovedni na~in), 
RE^E ‡ aorist, 
PRITR^A ‡ aorist, 
NISI ‡ prezent,  
JESAM ‡ prezent, 
RE^E ‡ aorist,  
SASTAVQAJU]I ‡ glagolski prilog sada{wi,  
DOTAKNUV[I ‡ glagolski prilog pro{li. 

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.  а) акузатив, б) номинатив, в) локатив,  
г) генитив, д) инструментал, ђ) акузатив. 
 

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.  а) ЗАГРИЗЕН; б) НОШЕН;  
в) ДОНЕСЕН/ДОНЕТ; г) МАЖЕН;  
д) ТРЕСЕН; ђ) МЛЕВЕН. 
 

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) PUTEVI, PUT; 
b) PUTARINA, PUTNI, PUTI];     
v) PUTOPISNI,  
    UPUTITI, USPUTNI. 

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. 

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) LOKATIV ‡ mesno (mesta), 
2) GENITIV ‡ deono (partitivno), 
3) DATIV ‡ pravca (ciqa). 
 

1 бод - за потпуно тачно решење задатка; 
0,5 бодова - за решење са два потпуно тачна одговора 
(падеж и значење); 
0 бодова - за све остале случајеве; 

10.  Споменик цару Душану, творцу  Душановог законика 
(„Душановог законика“), налази се испред Палате 
правде у Савској улици. 

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. 

12.  а) Немам код себе задатак. 
б) Написао је то јасно у својој књизи. 
в) Мислим само на себе. 
г) Идите у своју учионицу. 
 

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) контраст/антитеза 
б) поређење/компарација 
в) „Све ће то народ позлатити“ 
г) Лаза Лазаревић 

а) и б)  - 0,5 бодова за оба тачна одговора;  
0 бодова - за један тачан одговор и остале случајеве;  
в) и г)  - 0,5 бодова за оба тачна одговора; 
 0 бодова - за један тачан одговор и остале случајеве. 
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Broj 
zadatka R e { e w e  Бодовање 

   

14.  a) pasti 
b) nastati 
v) u}i 
g) zaplakati 
d) po}i 
|) pogoditi 
e) napasti 

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. 

15.  A. „@ivot i prikqu~enija“ 
B. Dositej Obradovi} 
V. epika (epska poezija) 
G. autobiografija 

А, Б - 0,5 бодова за оба тачна одговора;   
             0 бодова - за  делимично тачан одговор;  
В, Г - 0,5 бодова за оба тачна одговора;   
             0 бодова - за  делимично тачан одговор.  

16.  1. Kawo{ Macedonovi} 
2. Sima Vaskovi} (kmet Siman) 
3. An|elija 
4. Stari Vujadin 
 

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. 

17.  а), г), 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.  в), д), ђ), е), `) 
 

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.  а), г), d), ђ), `) 
 

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. 

 
 
Napomene: 

1. Кад је дато више тачних одговора на исти захтев у оквиру задатка, довпљно је да се ученик 
определио за једну могућност.  

2. Odgovori moraju biti i pravopisno korektni. Ukoliko u~enik pogre{i u upotrebi 
velikog i malog slova u pisawu imena qudi, naslova kwi`evnih dela, sastavqenom i 
rastavqenom pisawu re~i, u pravilnom pisawu naziva pade`a, glagolskih oblika i 
stilskih figura, oduzima mu se pola boda. Ako naslov kwi`evnog dela nije obele`en 
navodnicima, priznati odgovore kao ta~ne. 

3. Ukoliko je u~enik precrtavao ili ispravqao svoj odgovor, odgovor se ne priznaje. 
4. Ne priznaje se odgovor koji je napisan grafitnom, a ne hemijskom olovkom. 
5. Priznati i odgovore napisane latinicom. 
6. 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. 
 
 


