
Школска 2014/2015. 

Једнокружно такмичење у Вештини разумевања прочитаног и писменом 

изражавању„Читалићи 2015.“ 
 
 

5. разред - решење 

1.  а) Народни певач контрастом показује симпатије за Момчила, а сразмере описиваних јунака су чудо. 

б) калпак, чизма, прстен, сабља, џеба 

в) Што Момчилу било до кољена, 

Вукашину по земљи се вуче; 

Што Момчилу таман калпак био,  

Вукашину на рамена пада; 

Што Момчилу таман чизма била. 

Ту Вукашин обје ноге меће; 

Што Момчилу златан прстен био, 

Ту Вукашин три прста завлачи; 

Што Момчилу таман сабља била, 

Вукашину с' аршин земљом вуче; 

Што Момчилу таман џеба била, 

Краљ се под њом ни дигнут' не може 
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2.  а) Реч „џеба“ из једног од наведених стихова песме у 1. питању има значење: б) панцир         

б) џебе, -ета и џеба, -е, ж (cebe од перс. gebe од ар. gubba) ист. 1. оклоп од металних округлих 

плочица; панцир, панцирна кошуља;  
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3.  У одломку датом у 1. питању нар. певач... описује. 1 

4.  Вреднује се: 

- оригиналност, креативност, богатсво језика - без граматичких и правописних грешака - 5 поена 

- оригиналност, креативност, богатство језика  - до 2 грам. или правописне грешке - 4 поена 

- одговара на задатак, нема богатства језика, без грам/прав. грашака - 3 поена 

- одговара на задатак, нема богатства језика, до 2 грам/прав. грашке - 2 поена 

- одговара на задатак, нема богатства језика, до 5 грам/прав. грашака - 1 поен 

Бонус поен се добија за леп рукопис. Бонус поен добија ако има структуру народне песме. 
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5.  а) Синови Уроша Немањића зову се Милутин и Драгутин. 

б) Бугарка није била по вољи Милутину, коме је она снаха (братова жена). – 0,5 поена 

в) Тазбина значи род по жени. – 0,5 поена 

г) Драгутина на зло нагони ташта /женина мајка. – 0,5 поена 

д) Јелисавета – 2 поена 

Одговори морају бити целовити и правоспино и граматички тачни. 
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6.  Оцењује се аргументативност: Видосава смишља како Вукашин да победи Момчила, онеспособљава 

сестру, братанце, коња, а Драгутину ташта прича против оца и брата... 

Одговор мора бити целовит и правописно и граматички тачан, а бонус поен  за леп рукопис. 
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7.  1: Виноград расте или слично – оцењује се адекватност наслова 1 поен 

2: Царева заповест или слично – оцењује се адекватност наслова 1 поен 

3: Девојка спаислац или слично – оцењује се адекватност наслова 1 поен 

Правилан редослед одломака је: 2 , 3 ,1 – 1 поен 
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8.   У српској народној митологији се сматра митским претком Срба и зооморфним обликом Дажбога. 1 

9.  а)Вест одговара на питања ко? шта? кад? где? и како?  

б) Одликује се сажетошћу и  јасноћом.  

- одговара на захтеве и нема правописних и грам. грешака – 5 поена 

- одговара на захтеве и има до 2 правоп/грам. грешке – 4 поена 

- одговара на захтеве и има до 5 правоп/грам. грешака – 3 поена 

- одговара на захтев а) али дуже, личи на извештај, без правоп. и грам. грешака – 2 поена 

- одговара на захтев а) али дуже, личи на извештај, има до 2 правоп/грам. грешке – 1 поен 

- Бонус поен се добија за леп рукопис. 
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