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УПУСТВО ЗА БОДОВАЊЕ ЗАДАТАКА РАЗУМЕВАЊЕ ТЕКСТА 
 

Правилним решавањем задатака у вези с разумевањем текста може се постићи 
30 бодова. Вредновање задатака наставник врши према упуствима исправљања и 
вредновања.  
Упутства садрже могуће одговоре, могући број бодова који се може дати на одговор, 
односно порцијални број бодова.  

Могу се примити сви одговори који одступају од одговора у могућним 
садржајним елементима, а одговарају тексту задатка.  

Приликом вредновања задатка разумевање текста не узимају се у обзир 
ортографске грешке. Стручни наставник који вреднује задатак одређује број бодова 
појединих задатака, а после сумирања постигнути број бодова наводи на писменом 
задатку.  
 
РАЗУМЕВАЊЕ И ОБЈАШЊЕЊЕ ТЕКСТА  
 

ШВАЈЦАРЦИ О НАМА 
 

Вук Караџић је у Европи постао славан превођењем српских епских и лирских 
песама из његових збирки а савременицима који су били заинтересовани за историју 
постао је познат због своје сарадње са Ранкеом на његовом делу „Српска револуција” 
које је објављено 1829. године, а које на широкој позадини, од 1804. године, приказује 
историју српских устанака и настајање државе.  

Уз помоћ Вука и Ранкеа, српском историјом и поезијом бавили су се Јакоб 
Буркхарт и Јохан Јакоб Бахофен. Буркхарт се од свих словенских народа посебно 
посветио ближем проучавању Срба. Он је видео повезаност између историјског 
догађаја Битке на Косову пољу 1389. г., историјске легенде у епској форми и „свих 
догађаја 19. века”, тј. савремених ослободилачких борби. Из истог извора српских 
народних песама и нобеловац Карл Шпителер добио је подстицај да напише своје дело 
(„Eytramunda” 1881/82) у метрици српске епике. У свом знаменитом политичком 
говору, одржаном почетком Првог светског рата, 14. децембра 1914. у Цириху „Наше 
швајцарско гледиште”, упозорио је своје земљаке на строгу неутралност, како би 
предупредио цепање своје земље. У том говору о Србима је рекао: „О вредности и о 
праву на живот малих народа и држава ми Швајцарци, као што је познато, имамо 
другачије појмове. За нас Срби нису ’банда’ већ народ и то народ са таквим правом на 
живот и народ вредан поштовања као било који други народ. Срби имају славну, 
херојску прошлост. Њихова народна поезија по лепоти нема равне, а њихова јуначка 
поезија је чак изнад свих, јер тако величанствене епске песме као што су српске, од 
Хомеровог доба није створио ни један други народ. Наши швајцарски лекари и 
болничарке, који су се вратили из балканских ратова, о Србима су нам говорили са 
симпатијом и хвалом. Из таквих сведочења ми морамо да формирамо наше мишљење, а 
не из необјективне хушкачке ратне штампе...” 

Друго сведочење о српском народу из тог доба имамо од стране професора за 
француску књижевност на ЕТХ Цирих, Паула Зајпела изнетог у његовом предавању 
„Данашњи догађаји са становишта Романске Швајцарске” (1915). Проф. Зајпел између 
осталог истиче: „Зар нам борба коју велике нације воде за светску владавину не би 
требало још јасније да покаже да се мале земље морају осетити повезане посебном 
заједницом интереса? Нико не зна шта нам будућност може донети, како међу овим 
малим земљама нема ниједне чија независност не би била у опасности. Зато такође не 
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разумем неограниченом омаловажавање или чак анимозитет који се у Швајцарској 
понекад изражава према Србији. Ја то себи могу да објасним само утицајем 
клеветничког рата у штампи против овог народа, који је баш сада истом дао тако сјајне 
доказе храбрости. Да ли би требало да постоји уверљив разлог за то да ми Швајцарци 
желимо уништење српског народа? Ако желите да упознате његову вредност, онда 
прочитајте код Ранкеа опис херојских борби у којим је овај народ, сасвим упућен на 
сопствену снагу, изборио своју независност и збацио турски јарам. Његова храброст од 
тада није се смањила и није ли истом баш сада доказао, пошто је издржао три 
страховита рата један за другим. За људе који натакав начин знају да се бране, требало 
би осећати поштовање”... 

Ми желимо одржање праведне равнотеже, да се сваком поједином народу 
обезбеди његово место под сунцем, могућност за слободан развој његових снага. 
Опасност која нама прети, јесте та да било који народ, који год то био, дефинитивно 
влада...” 

         (НИН 19/01/06) 
 
 
ПИТАЊА 
 
1. Који европски књижевник и филозофи су се заинтересовали за збирке Вукових 
народних песама?  
Чијим посредовањем су оне преведене на немачки језик?    
 
Леополд Ранке (1) 
Јохан Волфганг Гете (1) 
Јаков Грим (1) 
Јернеј Копитар и Мина Караџић (2)        
           (5 бодова) 
2. Шта значи „метрика српске епике”?       
 
Десетерац са цезуром после четвртог слога (2)      
           (2 бода) 
 
3. На који народ се односи Шпителеров говор „Наше швајцарско гледиште”? 
Шта је рекао о Србима? Којим циљем је био предвођен?    
 
На Србе. (1) 
Срби имају славну прошлост, вредни су поштовања. (1) 
У одбрану малих земаља. (1)        
           (3 бода) 
4. Шта каже Шпителер о српској народној поезији?  
Која је јуначка поезија? 
На која Хомерова дела алудира тај нобеловац?     
 
Да јој по лепоти нема равне (1) 
Епска поезија. (1) 
Старогрчки песник Илијаде и Одисеје. (2)      
           (4 бода) 
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5. О којим балканским ратовима говори? Датум ратова?     
 
О балкансикм ратовима против Турака са својим савезницима. (2) 
1912-1914 (1)           
           (3 бода) 
6. Протумачите речи професора Зајпела! На какву опасност мисли?  
 
Снага је у повезаности и слози малих народа (2) 
Сличности Швајцарске и Србије – злоупотреба надмоћи великих земаља. (2)  
           (4 бода) 
 
7. Шта значи реч „аминозитет”? Решите из контекста!     
 
Злурадост, мржња, непријатељски став, пристраност. (1-1-1)    
           (3 бода) 
 
8. Шта предлаже Зајлеп за упознавање српског народа? У чему види херојство 
Срба?            
 
Збацивање турског јарма. (1)        
Извојевање независности. (1) 
           (2 бода) 
 
9. Која три страховита рата је издржао српски народ?    
 
Два балканска рата. (1) 
Први светски рат. (1)         
           (2 бода) 
 
10. Шта желе Швајцарци малим народима? Шта је био, према њему циљ 
моћника?           
 
Могућност за слободан развој његових снага. (1)  
Циљ неких већих народа да управљају светом. (1)  
           (2 бода) 
 
         (Сумирано: 30 бодова) 
 
 

САСТАВЉАЊЕ ТЕКСТА 
 
Са језичког (садржајног) и са структуралног аспекта могуће је вредновати једино радњу 
која говори о једној од трију заданих тема.  
 
У случају да више од једног (два или три) задатка из састављања текста и свој избор не 
означи једносмислено (не подвуче решење задатка који је изабрао или не превуче 
решење задатка које сматра неважећим), наставник је дужан вредновати оно решење 
које је у редоследу на првом месту. У случају да није решио ни један задатак из 
састављања текста, добије 0 бода.  
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ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ВРЕДНОВАЊА САСТАВЉАЊА ТЕКСТА 

 
Набрајање могућих садржајних елемената не значи да у решењу задатка морају 
бити сви присутни. У решењу се могу признати сви добри одговори који одступају 
од заданих могућих садржајних елемената!  
 
1. Вредновање задатака из састављања текста врши се на темељу критеријума 
одређених унутар интервала успеха, те на темељу наведених могућих садржајних 
елемената.  
 
2. Упуте вредновања и бодовања садрже три интервала успеха који се односе на могући 
постигнути број бодова, тј. интервала успеха квалитета садржаја (максимални број 
бодова: 30), композиције текста (максимални број бодова: 10) и језичка (максимални 
број бодова: 30). О броју постигнутих бодова одлучује наставник језика.  
 
3. Наставник у задаћи означава грешке састављања текста, језичне правилности и 
правописне грешке. За означавање и бодовање правописних грешака меродавна ја у 
прилогу достављена упута.  
 
4. Укупни број бодова уписује у табелу која се налази на крају задатка из састављања 
текста. 
 
АРГУМЕНТАЦИЈА, АНАЛИЗА ЈЕДНОГ УМЕТНИЧКОГ ДЕЛА, КЊИЖЕВНА 

ПАРАЛЕЛА 
 
КВАЛИТЕТ САДРЖАЈА 
 
Максимални број: 30 
 
Интервали успеха: (30-21) бодова 
Састав говори о изабраној теми, сведочи о задовољавајућој информисаности кандидата, 
зрелом размишљању и садржајном излагању.  
Приступ теми је јасан, промишљен, у разради се препознаје информисаност и знање 
кандидата што сигурно и на задовољавајући начин примењује (нпр. предметно  знање, 
појмови).  
Битне су тврдње разрађене, примери одговарају теми, аргументи се износе уверљиво.  
Јасно се може препознати критичко размишљање и способност просуђивања.  
Састав се темељи на личним рефлексијама и стововима.  
 
 
 
(20-11) бодова 
 
У главним цртама кандидат се држи теме (тачка гледишта, проблем, повезаности). 
У саставу се измењују мисли везане за тему и изјаве неповезане с њом. Елементи 
аргументације претежно су тачни, али се јасно види да кандидат не поседује довољно 
темељито знање о теми па није довољно уверљив. Текст садржи једну или две појмовне 
или предметне грешке, понеко криво разумевање.  
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Изнесене тврдње нису увек довољно доказане аргументима, нису довољно јасне, 
једнозначне.  
Излагање личних рефлексија и ставова меша се са општим тврдњама.  
 
(10-0) бодова 
 
Уместо разумљивог и логичног приступа теми често се сусрећу општа места, а у тексту 
се појављују појмовне и предметне грешке.  
Кандидат више пута понавља изнесено.  
Логичка аргументација је слаба или погрешна; мало је исправних аргумената и 
примера.  
Састав не садржи прихватљив самосталан став, текст није уверљив.  
  
 
КОМПОЗИЦИЈА ТЕКСТА 
 
Максималан бодова : 10 
 
Интервали успеха: (10-8) бодова 
 
Композиција текста одговара задатој форми, теми и изнесеним мислима о теми.  
Садржајно и формално рашчлањивање текста је добро, поједини делови су јасно 
раздвојени (увод, разрада, закључак; најава проблема, разрада, закључак; пасуси).  
Композиција води рачуна и о пропорцијама.  
Композиција текста је јасна, следи логички ред, тврдње и аргументације (објашњења) 
су недвосмислено повезане. Разрада проблема, ако то тема захтева, подељена је на 
мање целине.  
У раду се остварује глобална и линеарна кохезија.  
Обим текста је задовољавајући.  
 
Интервали успеха: (7-4) бода 
 
Садржајно и формално рашчлањивање текста је добро, поједини делови су јасно 
раздвојени (увод, разрада, закључак; најава проблема, разрада, закључак; пасуси), али 
пропорције не задовољавају (нпр. дуг увод, закључак не упућује довољно на разраду, 
не истиче нова сазнања, разрада је кратка и нецеловита).  
Композиција текста није праволинијска (несигурна линеарна кохезија), појављују се 
непотребне дигресије.  
Кандидат не успева увек да на задовољавајући начин разграничи важније делове од 
мање важних.  
 
Интервали успеха: (3-0) бод 
 
Садржајно и формално рашчлањивање текста није задовољавајуће: не разликују се 
јасно садржајне и/или формалне целине. Збркано, нејасно излагање.  
Линеарна и глобална кохезија текста је незадовољавајућа.  
Често се појављују непотребне дигресије, понављања.  
Текст не одговара у задатку назначеној писаној врсти и теми.  
Текст није довољно обиман.  
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ПРИЛОГ 
КВАЛИТЕТ ЈЕЗИКА/ЈЕЗИЧКА ПРАВИЛНОСТ: 
Максималан број бодова: 30 бодова 
Квалитет језика/језична правилност у писменој радњи вреднује се на следећи начин:  
П = правописне грешке (писање велоког слова, ј-љ, ћ-ч, писање одвојено и заједно, 
енклитичке речи)         ½ бода 
И = интерпункција          ¼ бода 
Г = граматичке грешке (глаголска рекција, мешање родова, слагање/конгруенција, 
глаголски вид, гласовне промене)       1 бод 
К = конструкција реченице, слагање ред речи.      ½ бода 
На крају радње треба прерачунати одузете бодове у квоцијент језичке правилности. 
(изражавање грешака у процентима).  
 

Квоцијент језичке правилности = број одузетих бодова x 100/укупни број речи  у 
писменој радњи. 

 
0      – 0,7 %  30 бодова 
0,71 – 1,4 %  29 
1,41 – 2,1 %  28 
2.11 – 2,7 %  27 
2,71 – 3,3 %  26 
3,31 – 3,9 %  25  
3,91 – 4,6 %  24 
4,61 – 5,2 %  23 
5,21 – 5,8 %  22 
5,81 – 6,4 %  21  
6,41 – 7,0 %  20  
7,01 – 7,6 %  19  
7,61 – 8,2 %  18 
8,21 – 8,8 %  17  
8,81 – 9,3 %  16  
9,31 – 9,8 %  15  
9,81 – 10,2 %  14 
10,21 – 10,6 % 13  
10,61 – 11,0 % 12 
11,01 – 11,4 % 11 
11,41 – 11,8 % 10  
11,81 – 12,2 %   9 
12,21 – 12,6 %   8 
12,61 – 13,0 %   7  
13,01 – 13,4 %   6 
13,41 – 13,8 %   5  
13,81 – 14,1 %   4 
14,11 – 14,4 %   3  
14,41 – 14,7 %   2  
14,71 – 15 %    1 
15,01 % – више    0 
Нпр.: ако је број одузетих бодова 10, онда се прерачунавање врши на следећи начин:  
    10x100 
        500(укупни број речи) = 2 % = 28 бодова 
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АРГУМЕНТАЦИЈА 
 

Од 2008/2009. школске године Српско забавиште, основна школа, ђачки дом и 
гимназија у Будимпешти носи нов назив. На иницијативу Српске самоуправе VII кварта 
после набавке правних дозвола наша школа је примила име Николе Тесле, надалеко 
познатог српског научника светског гласа.  
         (Српске народне новине) 
 
Коментирајте горе наведену вест. Зашто је Тесла заслужан да ваша школа носи 
његово име? Како сте прихватили промену? Наведите неколико Теслиних 
проналазака! 
Доказујте своје мишљење јасним аргументима! 
         (Минимално 500 речи) 
 
 
Могући садржајни елементи за решење. Може се примити сваки адектаван рад ако не 
одступа од суштине задатка.  
 
- Ученици на основу текста пишу о датој теми;  
- Служе се информацијама из физике, из лектире и медија;  
- Наводе заслуге великог научника; 
- Износе своја лична мишљења у вези са новим називом школе и то потврђују јасним 
аргументима; 
- Пишу одговарајућим функционалним стилом.  
 
АНАЛИЗА КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА  
 
Љубав према животу, лепота ђачког доба, ведра, а понекад и елегична 
расположења у Бранковом  „Ђачком растанку”. 
У излагању од отпр. 500 речи опишите како се то расположење огледа у овом 
одломку. Можете се служити антологијом и одломак анализирати у контексту 
целе поеме.  
 
БРАНКО РАДИЧЕВИЋ 
 

ЂАЧКИ РАСТАНАК 
 

(Одломак) 
 

Зора зори, све поустајало,  
Па с' уз брдо весело нагнало.  
Свирац свира, пушке попуцују,  
Моме поју, момци подвикују, -  
Јоште мало, ето винограда, 
Гледај сада убавога рада:  

Бери, носи, час доле, час горе;  
Момци кликћу, а песме се оре:  

"Живо, живо!" један другог кори,  
Живо с' ради, ал нико с'не мори:  
Гледни само после ује сваке,  
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Гледни, брате, оне ноге лаке.  
Та тек што се свирац чује  
Већ у колу с' подскакује, 
Коло, коло, свирац свира,  
Нога земљу не додира. 
"Ситно брате, ијујују!"  
Момци чили подвикују:  

"Свирац свира,  
не да мира,  

А још више девојчице,  
Њине очи и ножице. 
Деде, брате, ијујуј! 
Де поскочи, не лудуј!  
Ко би, јако, момак био  
Па се не би помамио!  
Ао, селе, босонога,  

Зла ти маја до зла Бога,  
Не дала ти чарапица 
Ни лаганих папучица,  

Да учиниш клепа - клапа -  
За тобоме, душо скапа'.  
Охо, селе, вита стаса 
Држ се браци око паса.  
Коловођа колом вија,  

Коло лети, зној пробија,  
 Коло, коло, наша дика,  
Пушка пуца: цика, цика! 
Па све тако, пуцај, бери,  
Певај, играј до вечери.  
А кад сунце веће седа,  

Бесна момчад још се не да,  
Иде кући, повикује,  

Пуни пушке, попуцује,  
Свирац свира, мома поје:  
"Коловођа, злато моје!"  
Па у крчму, те до зоре,  
Коло игра, песме с оре,  
А у зору с зајухуче,  
Удри опет ка и јуче.  

Збогом песме, збогом коло!  
Збогом, момци наоколо!  
Збогом, кито мома млади',  

Збогом, грожђе, збогом виногради! 
 
Може се примити сваки адекватан рад, иако одступа од овде датих одредница, а 
доказује темељито познавање Бранкове поеме.  
 
- Инспирација песме; 
- Тема датог одломка; 
- Аутобиографски елементи; 
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- Елементи расположења и форме; 
- На који начин се манифестује расположење; 
- Дитирампски ритам и његове специфичности; 
- Одломак у контексту целог „Ђачког растанка”; 
- Језик песме и његова емотивна вредност; визуални и аудитивни ефекти. 
 
КЊИЖЕВНА ПАРАЛЕЛА 
 
Упоредите песме две велике српске песникиње Десанке Максимовић и Мире 
Алечковић. Мира Алечковић је била ученица Десанке Максимовић. Како је 
интерпретирана љубав у једној и у другој песми? Конкретизујте сличности и 
разлике у поетским и емотивним садржајима.   (Минимално 500 речи) 
 
 

ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ 
 

ЧЕЖЊА 
 

Сањам да ћеш доћи: 
јер миришу ноћи, а дрвеће листа, 
и ново се цвеће сваког јутра роди, 
јер осмеси љупки играју по води 
и пролетњим небом што од среће блиста, 

 
јер пупе тополе и као да хоће 
к небу, пуне топле, набујале жуди, 
јер у души биља љубав већ се буди, 
и мирисним снегом осуло се воће, 

 
јер због тебе чежње у ваздуху плове, 
сву природу Господ за твој дочек кити. 
Цвеће, воде, магле, јабланови вити, 
све около мене чека те и зове. 

 
Дођи! Снови моји у густоме роју 
теби лете. Дођи, без тебе се пати! 
Дођи! Све крај мене осмех ће ти дати 
и у свему чежњу опазићеш моју. 

 
 

МИРА АЛЕЧКОВИЋ 
 

НЕЗВАНИ ГОСТ 
 
 

Зашто си дошао, а ја те нисам звала. 
Ја никад не зовем снове, они дођу сами. 
И никад не зовем љубав, она ми дође сама. 
Незвани гости доносе понекад више радости. 
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Зашто си дошао, а ја те нисам звала. 
И кад те не зовем, на тебе ипак чекам. 
Уђи, мени су увек снови драги гости. 
Жена је увек неког жељна, и сама. 
И жена увек сања. 

 
Уђи, рећи ће: сањари. Уђи, и рећи ће: луде. 
А има их, који ће рећи да смо старинска деца 
што намернику с пута износе хлеб и со... 
А све је ново у мени: 

 
У ове дане снова 
ја ништа немам сем жеље да живот буде 
долином топлине људске пут њихов расплетен 
којим  долазиш и ти, незвани гост. 

 
Одреднице су примери за решење. Може се примити сваки адекватан рад у којим је 
присутна компаративност две песме.  
 
- Мотиви и песничко доживљавање љубави; 
- Чекање љубави на различити начин; 
- Машта и сањарење; 
- Сан као главни мотив и у једној и у другој песми; 
- Слутње и провири срца; 
- Десанкино доживљавање природе и преливање у љубав; 
- Топлина и дубока хумана осећања без пејзажних мотива у песми Мире Алечковић;  
- Једноставност, искреност, „женственост” песама; 
- Версификација, разлика у стиховању.  
 
 
 
 
 

Додатак 
 
Знакови за обележавање грешака у композицији, знакови за језичке и 
ортиграфске грешке. 
 
Знак за нови одломак: обрнуто слово z 
Недостатак означавања новог одломка: √ 
Знак за недостатак у тексту: --------------- 
Садржајна грешка:_____________ 
Ред речи, реченица, одломака: 1.2.3. 
Логичка или језичка супротност: ↔  
Занк за језичке грешке: ~~~~~~ 

Састављено писање:  

Растављен писање:        
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