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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. А. г) ћелија 
Б. г) учествују у ћелијском дисању

Тачан само један од 
понуђених одговора – 
0,5 бодова.
Тачна оба одговора – 
1 бод.

2. а) настанка антитела Тачан одговор –
1 бод.

3. б) n + n = 2n Тачан одговор –
1 бод.

4. б) бол Тачан одговор – 
1 бод.

5. а) Моравска Србија, са центром у Крушевцу Тачан одговор –
1 бод.

6. а) 4%
б) Италији

jeдан тачан одговор  –
0,5 бодова.
два тачна одговора – 
1 бод.

7. г) спаљивање моштију Светог Саве у Београду на Врачару Тачан одговор –
1 бод.

8. в) Немачка на путу уједињења мора водити  ратове. Тачан одговор –
1 бод.

9. 1.  Н 
2.  Т
3.  Т
4.  Т

Тачна четири одговора –
1 бод.
Тачна било која три 
одговора –
0,5 бодова.

10. 1. Урал
2. Кавказ

Тачна два одговора  – 
1 бод.

11. 4. a)
1. б)
3. в)

Тачна три  одговора –
1 бод.
Тачна било која два 
одговора –
0,5 бодова.

12. 1. Сахара
2. због неповољних климатских услова или неповољних услова за 
живот  или пустињске климе   или неповољне климе

Тачна два одговора –
1 бод.
Тачан један одговор – 
0,5 бодова.

13. б) мала сила трења која делује на оловку Тачан одговор –
1 бод.
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Бр.
зад. Рeшење Бодовање

14. 2,5 h или 2,5 сата Тачан одговор са 
одговарајућом јединицом 
мере – 
1 бод.
Тачан одговор без 
одговарајуће јединице мере – 
0,5 бодова.

15. 0,5 ms2

Тачан одговор – 
1 бод.

16. А) 144 (километра)
Б) 5 (секунди)

Тачна два одговора – 
1 бод.
Тачан један одговор – 
0,5 бодова.

17. б) Тачан одговор – 
1 бод.

18. физичка
промена

хемијска
промена

рђање ексера +
топљење снега +
растварање шећера у води +
сецкање кромпира +

Сви тачни одговори –
1 бод.
Сви тачни одговори за 
физичку промену  – 
0,5 бодова.
Тачан одговор за хемијску 
промену – 
0,5 бодова.

19. б) Тачан одговор – 
1 бод.

20. б) 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. 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, 
прецртао је слово, а требало је да га заокружи).

4. Ако се делови одговора међусобно искључују, или није јасно означено који одговор је важећи, 
такaв одговор се не признаје као тачан.  

5. Уколико ученик напише одговор ван предвиђеног места, за тачан одговор добија 1
 бод, односно 0 бодова ако није тачан.
6. Уколико је одговор тачан, а садржи и део који је неважан, или се не односи директно
 на питање, садржај тих делова не треба узимати у обзир приликом бодовања. 


