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[Arrivare a Roma
Il principale aeroporto romano “Leonardo Da Vinci” si trova a circa 34 chilometri dalla
città. All’interno dell’aeroporto c’è un trenino denominato “Leonardo Express” che vi
porterà direttamente alla stazione centrale di Roma Termini. Il secondo aeroporto della
capitale è “Ciampino”. Questo è particolarmente attivo sui voli low cost e ha un pratico
servizio di shuttle dedicato ma anche servizi più economici che lo collegano con la stazione
Termini 24 ore su 24.
Dalla stazione Termini avrete a disposizione diverse linee di autobus per arrivare in
qualunque punto della città e soprattutto troverete la stazione della metropolitana che vi
collegherà velocemente con il centro storico.
Se avete molto bagaglio o volete concedervi qualche comodità in più, il taxi è una comoda
alternativa ma attenzione: per evitare spiacevoli sorprese vi consigliamo di scegliere
esclusivamente quelli di colore bianco muniti di regolare tassametro.
Se decidete di arrivare in auto, ricordate che le strade di Roma sono piuttosto complicate
da memorizzare, anche se aiutati da una mappa, il traffico è sempre affollato e nel centro
storico è vietato l’accesso nelle ore diurne, è importante quindi che il vostro hotel abbia
un parcheggio riservato perché trovare un posto è spesso problematico in molte aree di
Roma.ɺ

I Rispondi alle domande con V (vero) o F (falso):
1.A Roma e nei suoi dintorni si trovano due aeroporti.
2. Uno di questi due aeroporti si chiama Termini.
3. Gli aeroporti di Roma sono ben collegati con la stazione centrale.
4. Per uno che ha molti bagagli si consiglia di prendere il taxi.
5. Tutti i taxi di Roma sono uguali e hanno il regolare tassametro.
6. Andare a Roma con la macchina può crearvi problemi con il parcheggio.
7. È importante che l’hotel abbia un parcheggio riservato.
8. Trovare parcheggio è il problema solo del centro storico della città.
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Сваки одговор вреди 0,50
поена.
Укупно: 4 поена
Упутство за слушање:
аудио запис се слуша 3
пута:
- прво слушање без
читања питања (папир са
питањима је окренут да
се не виде питања), само
слушају и концентришу
се на опште разумевање
текста;
- након првог слушања
читају пажљиво сва
питања и могу оловком да
бележе одговоре (укупно 5
минута);
- друго слушање: слушају
и могу да гледају питања;
- након другог слушања
одговарају на питања: 5
минута;
- треће слушање: слушају
и гледају питања,
- након трећег слушања
одговарају на питања: 5
минута, бележе коначне
одговоре хемијском
оловком
Укупно: 20 минута.

F
F
F

I Scegli la risposta giusta.
1. – C; 2.- A; 3. – B; 4. – A; 5. – D; 6. – B;

I
Сваки одговор вреди
0,50 поена.
Укупно: 3 поена.

II Completa la tabella con la lettera giusta.

II
Сваки одговор вреди
0,50 поена.
Укупно: 4 поена
----------------------------7 поена
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Детаљнија упутства за примену критеријума
Разумевање теме: 0-0,5 поена:
- ученик ће добити 0 поена само у случају да уопште није разумео тему тј.
да је у потпуности промашио тему;
- ученик ће добити 0,5 поена само ако је у потпуности разумео тему;
уколико је ученик делимично разумео тему добиће 0,25 бода.

Критеријуми за
оцењивање састава:

КОМПЕТЕНЦИЈА ПИСАНОГ ИЗРАЖАВАЊА

Разумевање теме: 0,5
поена
Прецизност и
кохерентност: 0,5 поена
Морфосинтаксичка
тачност: 1,5 поена
Прецизност и кохерентност: 0,5 бодова:
- ученик ће добити 0 поена само у случају да прецизност и кохерентност уопште не Примереност и
богатство речника: 1,5
постоје;
поена
- ученик ће добити 0,5 поенa само ако је састав готово у потпуности прецизан и
Укупно: 4 поена
кохерентан,
- уколико је састав делимично прецизан и кохерентан, ученик може добити 0,25
поена.

Морфосинтаксичка тачност: 1,5 бодова
- ученик ће добити 0 поена само у случају да у саставу уопште нема примера
морфосинтаксичке тачности;
- ученик ће добити 1,5 поен само ако је састав готово у потпуности
морфосинтаксички тачан (ситније грешке примерене нивоу знања и узрасту
су у потпуности прихватљиве!);
- у зависности од морфосинтаксичких грешака, ученик може добити: 0,25
поена, 0,50 поена, 0,75 поена, 1 поен или 1, 25 поена.
ВАЖНО: комисија треба да награди покушаје употребе сложенијих реченичних
конструкција и граматичких облика, чак и када нису у потпуности тачне.
Примереност и богатство речника: 1,5 бодова
- ученик ће добити 0 поена само у случају да је речник у потпуности
непримерен;
- ученик ће добити 1,5 поен само ако је речник готово у потпуности
примерен и прилично богат за овај ниво знања и узраст;
- уколико је речник делимично примерен и богат, ученик може добити: 0,25
поена, 0,50 поена, 0,75 поена, 1 поен или 1, 25 поена.
ВАЖНО:
- ситније грешке у ортографији, нарочито код мање фреквентних речи,
занемарити уколико не мењају значење речи;
наградити амбициозније покушаје употребе напредније лексике чак и када
генерално одабир речи/израза није у потпуности добар, под условом да није у
потпуности погрешан.

За састав ученика који има 140-200 речи, не одузимати поене због
премашеног броја речи.
За саставе који имају више од 200 речи, одузети 0,25 поена од укупног броја
поена на овом делу теста због непоштовања прописаних правила.
За саставе који имају 60-89 речи, одузети 0,5 поена, а за саставе који имају
мање од 60 речи, одузети 1 поен од укупног броја поена на овом делу теста.
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