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Упутство за оцењивање
Бр.
зад. Рeшење Бодовање

1. 1. б); 2. г); 3. в); 4. а) Четири тачна одговора – 
10 бодова. 
Три тачна одговора – 
8 бодова. 
Два тачна одговора –  
6 бодова. 
Један тачан одговор –  
3 бода.

2. А) в) револуција и нагнутост Земљине осе
Б) еклиптика

А) Тачан одговор –  
5 бодова. 
Б) Тачан одговор –  
5 бодова.
Укупно 10 бодова.

3. А) г) ваздушног притиска
Б) пасати

А) Тачан одговор –  
5 бодова. 
Б) Тачан одговор –  
5 бодова.
Укупно 10 бодова.

4. А) г) примају од 200 до 600 mm падавина
Б) чернозем или црница

А) Тачан одговор –  
5 бодова. 
Б) Тачан одговор –  
5 бодова.
Укупно 10 бодова.

5. 1.    –   
2.    –   
3.    +   
4.    +   
5.    –   

Сваки тачан одговор –  
2 бода. 
Укупно 10 бодова.

6. 1. г); 2. а); 3. б); 4. в) Четири тачна одговора – 
10 бодова. 
Три тачна одговора – 
8 бодова. 
Два тачна одговора –  
6 бодова. 
Један тачан одговор –  
3 бода.

7. 1. д);   2. б);   3. а);   4. г) Четири тачна одговора – 
10 бодова. 
Три тачна одговора – 
8 бодова. 
Два тачна одговора –  
6 бодова. 
Један тачан одговор –  
3 бода. 



3

Бр.
зад. Рeшење Бодовање

8. Срем Банат Бачка
Тиса је западна граница ове области. +
У овој области нема планина. +
Обедска бара је у јужном делу ове области. +
Еолска језера се налазе на северу ове области. +
Сава одваја ову област од Мачве. +

Сваки тачан одговор – 2 
бода. 
Укупно 10 бодова.

9. 1. д); 2. ђ); 3. а); 4. в); 5. б) Сваки тачан одговор –  
2 бода. 
Укупно 10 бодова.

10. 1. а); 2. б); 3. д); 4. в) Четири тачна одговора – 
10 бодова. 
Три тачна одговора – 
8 бодова. 
Два тачна одговора –  
6 бодова. 
Један тачан одговор –  
3 бода.

11. А) б) вулканска
Б) у Тихом океану ( или Пацифику)
В) Сједињеним Америчким Државама (или САД)

А) Тачан одговор –  
4 бода.
Б) Тачан одговор –  
3 бода.
В) Тачан одговор –  
3 бода.
Укупно 10 бодова.

12. А) Анди
Б) веначне (или набране)

А) Тачан одговор –  
5 бодова.
Б) Тачан одговор –  
5 бодова.
Укупно 10 бодова.

Напомене:

1. У задацима у којима ученик није ништа записивао потребно је црвеном хемијском прецртати простор за 
рад и одговор, а затим прецртати и квадрат са десне стране задаткa. Исто урадити и уколико је ученик у 
задатку писао само графитном оловком или започео израду задатка.

2. Не признају се прецртани и исправљени одговори.

3. Не признају се одговори који су написани само графитном оловком.

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, прецртао 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 10 бодова, 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.

8. Ако је ученик у задатку добио два различита решења од којих је једно тачно, а друго нетачно, за такав 
одговор не добија предвиђени бод.


