
Републичка смотра: Такмичење у вештинама Читање и разумевање прочитаног и  

Писмено изражавање „Читалићи кликераши 2016.“  

Тест за 3. разред, школска 2015/2016. 
 

РЕШЕЊЕ 

  
 

1.  4 – 1 – 3 – 5 – 2 – 6  2 

2.  

а) Коса јој је била боје шаргарепе, уплетена у две чврсте плетенице, нос је имао облик кромпирића, а 

лице ишарано пегама. Испод носа беху необично широка уста са здравим, белим зубима.  

б) Требало је да хаљина буде плава, али пошто није било довољно плаве свиле, уметнула је овде-

онде по хаљини и црвену. На дугим, танким ногама носила је пар дугачких чарапа, једну мрке боје, а 

другу сасвим црну. Онда је имала пар црних ципела које су била два пута дуже од њених стопала. 

в) Био је то мали, дугорепи мајмун, обучен у плаве панталоне и црвени капутић, са белим сламним 

шеширом на глави. 

Може се сматрати тачном свака од ових реченица. – по 1 поен за сваку реченицу 

3 

3.  И он има плаво-црвену одећу / слажу се по одећи/ по изгледу.  2 

4.  

а) На дугим, танким ногама носила је пар дугачких чарапа, једну мрке /тамне боје, а другу црну. 

б) Деца се немо/ без речи/ћутке загледаше. 

в) Томи и Аника су је пратили погледом/ гледали/посматрали све док су је могли видети. 

За сваку по 1 поен. 

3 

5.  

а) риђокоса – 1 поен 

б)  Нос облика кромпира је  кромпираст нос, а лице ишарано пегама је пегаво – 1 поен  

в) најнеобичнија – 1 поен 

3 

6.  

Подвуци тачан наставак реченице: 

а) претерано машта. – 1 поен 

б) дар  – 1 поен 

в) превише је мажен. – 1 поен 

3 

7.  
а) На себи је имао ново и добро одело, и био је леп, а имао је пријатно лице и пријатан глас. – 1 поен 

б) Био је једноставан, мио и неусиљен, а не туњав, неспретан и стидљив као остали младићи – 1 поен 
2 

8.  

Објасни шта значе следеће речи: 

а) ТРАПАВ – 1 поен 

б) ПРИРОДАН – 1 поен 

в) ЖАЛОСТАН – 1 поен 

3 

9.  

Сваки тачан одговор доноси по 1 поен 

Тврдња Тачно Нетачно 

У првом одломку деца се чуде лули, а у другом ватри.  Н 

И Пипи, и Тајанстввени странац појављују се ујутру.  Н 

Пипи и Тајанствени странац су слични, јер нису стидљиви и радо причају. Т  

Тајанствени странац је био спретан. Т  

Пипи и Тајанствени странац имају исту одећу.  Н 
 

5 

УКУПНО: 26 поена 

90% је 23,4 поена 

80% је 20,80 поена 


