
Републичка смотра: Такмичење у вештинама Читање и разумевање прочитаног и  

Писмено изражавање „Читалићи кликераши 2016.“  

Тест за 3. разред, школска 2015/2016. 
 

Драги Читалићу, верујемо да сад у 3. разреду већ уживаш у читању кратких романа. 

Издвојили смо текст из романа ,,Пипи Дуга Чарапа“ желећи да поразговарамо с тобом о њему. 

Читај пажљиво питања, одговарај потпуним реченицама и пиши писаним словима ћирилицe. 

Срећно! 

Одломак из романа „Пипи Дуга Чарапа“ 

 „То је била најнеобичнија девојчица коју су Томи и Аника у свом животу видели, а то није био 

нико други до главом Пипи Дуга Чарапа, која је изашла у јутарњу шетњу. А ево како је изгледала. 

  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. А како је тек 

хаљина изгледала! Пипи ју је сама сашила. 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. Те ципеле јој је купио тата у Јужној Америци, рачунајући да ће Пипи 

порасти, а она није хтела ни да чује за неке друге ципеле. 

Оно што је највише привлачило пажњу Томија и Анике био је мајмун који је седео на рамену 

риђокосе девојчице. Био је то мали, дугорепи мајмун, обучен у плаве панталоне и црвени капутић, са 

белим сламним шеширом на глави.  

Пипи изађе на улицу. Корачала је једном ногом по улици, другом по ивичњаку. Томи и Аника су је 

пратили погледом све док су је могли видети. Након једног часа Пипи се врати, сада је ишла натрашке. 

То је чинила да се не би морала окренути кад би пошла кући. Дошавши до средине капије, према Томију 

и Аники заустави се. Деца се немо загледаше. Најзад  Томи рече: 

„Зашто си ишла натрашке?“ 

„Зашто сам ишла натрашке?“, рече Пипи. „Па зар ми не живимо у слободној земљи“ Зар се не може 

ићи онако како ко жели? Уосталом, рећи ћу ти да у Египту сви људи иду баш тако и нико не налази да је 

то иоле чудно.“ 

„Откуд ти то знаш?“-упита Томи. „Јеси ли била у Египту?...“ 
 

1.  

Обележи бројевима од 1 до 6 правилан редослед делова текста: 

_____ Пипи иде натрашке. 

_____ Пипина хаљина привлачи пажњу. 

_____ Пипи корача једном ногом по улици, а другом по ивичњаку. 

_____ Пипи долази до средине капије. 

_____Мајмун привлачи пажњу деце. 

_____ Томи и Пипи причају о Египту. 

 

2.  

Препиши по једну најбитнбију реченицу којом се описује: 

а) изглед девојчице: _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

б) изглед њене одеће: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

в) изглед мајмуна: ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

3.  
По чему се изглед девојчице и мајмуна слажу? 

Одговор: _____________________________________________________________________________ 
 



4.  

У следећим реченицама подвучене речи замени сличним уписујући их на црти поред, тако да смисао 

реченица остане исти. 

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

б) Деца се немо/ __________________ загледаше. 

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

 

5.  

Прочитај још једном опис девојчице, па допиши на цртама одговоре: 

а) У тексту се налази реч истог значења као коса боје шаргарепе. То је: _______________________ 

б)  Нос облика кромпира је  ___________________ нос, а лице ишарано пегама је ________________ 

в) Пронађи у одломку једну реч која најбоље описује Пипи: __________________________________ 

 

6.  

Подвуци тачан наставак реченице: 

а) Онај који много измишља је...  изашао из мисли/ прича с мишевима/ измаштан/ претерано машта. 

б) Онај који је надарен поседује ... дар/ нар/ поклоне.     

в) Онај који је размажен ....воли да маже/ стално је умазан/  превише је мажен. 

 

7.  

Пажљиво прочитај следећи одломак, па одговори а питања испод: 

„Ускоро, из шумарка дошета до нас један младић, седе и поче пријатељски да прича као данас 

одавно познаје. Ми нисмо одговарали, пошто је он био туђинац, а нисмо били навикли на непознате 

људе и стога смо се устезали пред њима. На себи је имао ново и добро одело, и био је леп, а имао је 

пријатно лице и пријатан глас; био је једноставан, мио и неусиљен, а не туњав, неспретан и стидљив 

као остали младићи. Желели смо да се с њим спријатељимо, али нисмо знали како бисмо то почели. 

Помислих на лулу, питајући се да ли ће он схватити као пажњу ако му понудим да припали. Али 

присетих се да немамо ватре, и стога сам био разочаран и ражалошћен. Он ме весело и задовољно 

погледа, па рече: 

- Ватре? Ох, то је лако; ја ћу је створити. 

Био сам толико запрепашћен да сам занемео, јер му до тада нисам рекао ни речи...“ 

а) Препиши део текста којим се описује само изглед младића: 

______________________________________________________________________________________ 

б) Наведи речи које наводе особине младића: _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

8.  

Заокружи тачно тумачење: 

а) туњав је                          ЖГОЉАВ           ТРАПАВ       МРШАВ 

б) неусиљен  је                  ПРИРОДАН             СИРОВ       ВИСОК 

в) разочаран је                   ЗАЧАРАН          РАЗРОК         ЖАЛОСТАН 

 

9.  

Читајући ова два одломка, дошли смо до неких закључака. Ако сматраш да су тачни, заокружи Т, а 

ако мислиш да смо погрешили, заокружи Н: 

Тврдња Тачно Нетачно 

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

И Пипи, и Тајанстввени странац појављују се ујутру. Т Н 

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

Тајанствени странац је био спретан. Т Н 

Пипи и Тајанствени странац имају исту одећу. Т Н 
 

 

Укупно бодова:___________ 

Прегледао/-ла: ________________________ 


