
Српски језик Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 

 Страна 1 
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ЛИСТА РЕШЕЊА И КОДОВА 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

1 

Код Опис 

1 б) једнако смеђи  

г) једнако обучени                         

ђ) једнако високи                     

0 Остали одговори. 

9 Задатак није рађен. 
 

2 

Код Опис 

1 На пример: Плачко се жалио на сунце, кишу, игру, школу, јело, свог друга кад је 

насмејан. 

0 Остали одговори. 

9 Задатак није рађен. 
 

3 

Код Опис 

1 Одговор: НЕ 

Прихватљив одговор: Свако образложење из кога се види да ученици уочавају да су 

на слици пужеви насмејани, а у причи је насмејан и добро расположен само Смејачко. 

0 Одговор: НЕ/ДА 

Неприхватљив одговор: Свако образложење које не садржи аргумент заснован на 

тексту. 

9 Задатак није рађен. 
 

4 

Код Опис 

1 Прихватљив одговор: Сваки одговор у којем се тумачи да је Смејачко добио надимак 

зато што је стално насмејан, ведар, добро расположен и сл.  

0 Неприхватљив одговор: Одговори који не садрже ни једну Смејачкову истакнуту 

особину. 

9 Задатак није рађен. 
 

5 

Код Опис 

1 Плачко: несигуран, плачљив, незадовољан, брзоплет. 

Смејачко: (ведар), безбрижан, прилагодљив, саосећајан. 

0 Остали одговори. 

9 Задатак није рађен. 
 

6 

Код Опис 

1 Прихватљив одговор: Сваки одговор у којем је образложено понашање, а не само 

особине дечака.  

На пример: 

Смејачко се лако сналази у животу, лако налази решења за свакодневне проблеме, има 

разумевања за све око себе – такво ми се понашање допада, и сл. 

Плачко жели да буде нешто друго (и то је добар циљ), не воли да иде у школу (школа није занимљива ни 

мени), не воли да једе (децу често терају да једу па пружају отпор), и сл. 

0 Неприхватљив одговор: Сваки одговор у којем је образложено понашање (а не само 

особине дечака) без аргумената да се такво понашање читаоцу допада/наведене су 

само особине јунака без тумачења понашања .  

9 Задатак није рађен. 
 



Српски језик Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 

 Страна 2 

7 

Код Опис 

1 б) нестао 

0 Остали одговори. 

9 Задатак није рађен. 
 

8 

Код Опис 

1 а) Надимци су добро пристајали дечацима. 

в) Дечаци нису могли да се ослободе тих надимака. 

0 Остали одговори. 

9 Задатак није рађен. 
 

9 

Код Опис 

1 Прихватљив одговор: Сваки одговор који говори да се Смејачко лако прилагођавао 

новом начину живота; да је у свему проналазио разлоге за задовољство; да је на живот 

гледао ведро; да је био увек спреман на игру, да је тешио свог друга и указивао му на 

лепе стране живота и сл. 

0 Неприхватљив одговор: Сваки одговор из којег се не изводи закључак из Смејачкових 

особина/који није заснован на читању текста. 

9 Задатак није рађен. 
 

10 

Код Опис 

1 г) Зато што не уме да пронађе радост око себе.   

0 Остали одговори. 

9 Задатак није рађен. 
 

11 

Код Опис 

1 Прихватљив одговор: Ученик бира један одговор, на пример под б) Какве су ти мисли, 

такав ти је живот. 

 Образложење: Плачко је увек био незадовољан оним што јесте, имао је примедбе на 

свакодневне школске  обавезе, на то што мора да једе и све му је било страшно. Његовe 

мисли су биле тешке и живот му  је био препун страхова и незадовољства, ничему се 

није радовао. 

Смејачко је у свему налазио разлог за радост и забаву. Смејачкове мисли су биле ведре 

и живот му је био леп. Лако се сналазио у животу, имао је решење за сваку врсту 

проблема. Покушавао је и другима да открије како је живот леп и да много тога у 

животу зависи од нас самих. 

0 Неприхватљив одговор: Свако образожење које није дато у наведеном 

контексту/ученик није заокружио одговор. 

Напомена: Могуће је да ученик заокружи више умотворина, али за сваку изабрану 

умотворину (поруку приче) треба да наведе образложење. 

9 Задатак није рађен.  
 

12 

Код Опис 

1 б) Читалац се позива да читањем књига  богати своја осећања и мисли 

д) Читалац се позива да читањем књига упознаје нове светове. 

0 Остали одговори. 

9 Задатак није рађен.  
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 Страна 3 

 

13 

Код Опис 

1 Прихватљив одговор: Сваки одговор који тумачи поенту у пренесеном смислу (уз 

могугућност навођења и дословног смисла). 

На пример: Песма поручује да треба читавог живита читати и размишљати, путовати, 

стално сазнавати (и сл.).  

0 Неприхватљив одговор: Сваки одговор који садржи само дословни смисао текста – да 

песма поручује како треба путовати по разним земљама/свету и сл. 

9 Задатак није рађен. 
 

14 

Код Опис 

1 Прихватљив одговор: Сваки одговор који образлаже да се путем симболичког 

посредовања текстом спајају људи у различитом времену. 

На пример: Читајући упознајемо људе са различитих простора и из давних времена, да 

читањем богатимо свој свет и разумемо друге и другачије од себе, да нам оно што је  

далеко или је било давно постаје блиско... 

0 Неприхватљив одговор: Сваки одговор који не образлаже да се путем симболичког 

посредовања текстом спајају људи у различитом времену. 

9 Задатак није рађен. 
 

15 

Код Опис 

1 1. г); 2. д); 3. а); 5. в)  

0 Остали одговори. 

9 Задатак није рађен. 
 

16 

Код Опис 

1 Јоца  __ III2___ 

Маја   __ IV2___ 

Мића             __ III1___ 

Ивана  ___II2___ 

 

0 Остали одговори. 

9 Задатак није рађен. 
 

 


