
Републичка смотра: Такмичење у вештинама Читање и разумевање прочитаног и  

Писмено изражавање „Читалићи кликераши 2016.“  

Тест за 6. разред, школска 2015/2016. 

РЕШЕЊЕ 

1.  

а) Узрок дечаковог смеха је изјава дресера да има одличне играче за бекове – слона и медведа. – 1 

поен 

б) Неспоразум је то што дечак сматра да су слон и медвед троми и неспретни, а дресер каже да су 

слонови огромне, снажне животиње, а медвед је чак бржи од човека. - 2 поена 

в) До назива Гегула је дошао по начину хода (гегању), а до комарца по супротности или брзини – 2 

поена  

5 

2.  

а) Слике Гегуле и Комарца смештене су испод слике Кенгура. – 1 поен 

б) Тако су распоређене, зато што је он голман, а они су бекови – 1 поен  

в) зато што су они леви и десни бек, а они играју  испред голмана лево и десно – 1 поен 

3 

3.  Надимак Комарац носи слон. 1 

4.  
Сваки детаљ који се односи на ове делове тескта признаје се са по 0,5 поена: силна снага, пење се, 

спретан, креће се усправно на задњим ногама, трчи, пење се по стенама... 
3 

5.  Слон Комарац игра у дефанзивној линији 1 

6.  

а) Ако је одговор ДА – Милош је у праву, јер реч медвед води порекло од речи која значи умети, 

знати, па онда медвед значи ОНАЈ КОЈИ ЗНА ГДЕ ЈЕ МЕД  

Ако је одговор НЕ – реч медвед настала од медојед, и значи ОНАЈ КОЈИЈЕДЕ МЕД. /  2 поена ако 

има објашњење 

б) у одломку Животије подвучено - ,,Било је избегавано да се спомене право име из бојазни, да то не 

придобије негативан призвук.  (То би при неком сусрету врло разљутило медведа, јер би "осетио" да 

му се човек претходно ругао, говорио лоше о њему или га омаловажавао.) '' – довољно је и једна 

реченица за  2 поена 

У одломку Филип Тесар подвучено - У науци превладава мишљење да је та реч табуизирана због 

страха од медведа који би то могао чути и разумети, значи наслутити да се говори о њему. – 2 поена 

6 

7.  

Треба да буде подвучено у ПОЧЕТНОМ ТЕКСТУ на 1. стр. Ursus arktos  - 1 поен 

што значи разарач – 1 поен,  

а редослед развијања је праиндоевропски – грчки – италички – латински и после остали језици, 

није битно колико их је набројано – 2 поена 

4 

8.  Зато што су то постојбине слонова, отуда воде порекло.  1 

9.  

Било које поруке којима се бодре играчи, нпр: НАПРЕД НАШИ! НАШИ СУ ПОБЕДНИЦИ! и сл – 

за сваку прихватљиву по 0,5 поена 
2 

 

УКУПНО: 26 поена 

90% је 23,4 поена 

80% је 20,80 поена 


