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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. (Б) одстрањивање штетних супстанци из ћелије/организма
(Г) умножавање организама, при чему се повећава њихова бројност
(А) повећавање величине и масе ћелија и/или њиховог броја
(Е) способност примања и реаговања на дражи из спољашње средине
(Д) сагоревање хране уз помоћ кисеоника, при чему се ослобађају 
енергија, угљен-диоксид и вода

Тачних четири или пет 
одговора – 
1 бод.
Тачна два или три одговора–
0,5 бодова.
Признати, по истом кључу, 
и спаривање стрелицама/
линијама.

2. А Тачан одговор –
1 бод.

3. морска саса, сунђер  – целом површином тела
краба, дагња –  помоћу шкрга  

Тачан одговор –
1 бод.

4. а) Деца су вакцинисана. Тачан одговор – 
1 бод.

5. б) развијеношћу система органа чула Тачан одговор –
1 бод.

6. б) еснафско удружење Тачан одговор –
1 бод.

7. 4___  патрицији
1___  плебејци
2___  робови
3___  легионари

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

8. г) република Тачан одговор –
1 бод.

9. в) средњег века Тачан одговор –
1 бод.

10. в) Римом су управљали конзули, а Атином већина. Тачан одговор – 
1 бод.

11. 1. Т
2. Т
3. Т
4. H

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

12.  
1.              или    

2. 

3.

 

Тачна три одговора – 
1 бод.
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Бр.
зад. Рeшење Бодовање

13. 3. а)
1. б)

Тачна два  одговора –
1 бод.

14. 1. Северна Америка 2. Африка 3. Јужна Америка    
4. Европа  5. Азија 6. Аустралија   

Тачних шест одговора – 
1 бод.

15. 4. а)
1. б)
2. в)

Тачна три одговора – 
1 бод.

16. А позитиван
B негативан
C негативан

Два тачна одговора – 
1 бод.
Један тачан одговор – 
0,5 бодова.

17.  
190           или 190 km/h 
 

Тачан одговор– 
1 бод. 
Одговор који садржи само 
бројну вредност – 
0,5 бодова.

18. а) Тачан одговор – 
1 бод.

19. г) 15 метара Тачан одговор – 
1 бод.

20. в) 9 km 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 постоје правописне грешке.
4. 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, 
прецтао је слово, а требало је да га заокружи).

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

6. Уколико ученик напише одговор ван предвиђеног места, за тачан одговор добија 1
 бод, односно 0 бодова ако није тачан.
7. 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.

h
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