
Републичка смотра: Такмичење у вештинама Читање и разумевање прочитаног и  

Писмено изражавање „Читалићи кликераши 2016.“  

Тест за 7. разред, школска 2015/2016. 
 

РЕШЕЊЕ 

1.  

а) НЕ – 2 поена 

Објашњење за комисију, а у складу с оценити дечји одговор: Том поприма дворско и 

церемонијално понашање на одушевљење свих, а то је одлика векова пре нашег доба, док 

Маргарита има различита модерна ангажовања, а Мохито каже профанка, супер и сл што одговара 

деци савременог доба. Краљевић и просјак је дело које је било на списку, а Маргарита и Мохито су 

из истог романа, а па ако је она савремена, онда је и он.  

б) ДА - 1 поен  

Маргарита (плажа) Мохито ( мол) 

- Маргарита се на плажи бавила набацивањем боје и читањем – 1 поен 

- Мохито је после шетње са својим родитељима имао пред собом један сат самоће. Зато је сео на 

мол и, клатећи ногама... – 1 поен 

в) НЕ – 1 поен 

Том чита о краљевима и принчевима, а Маргарита и Могито читају ,,Сто година самоће'' 

4 

2.  

Пажљиво прочитајте текстове, па одговорите на захтеве. 

а) љубав према књигама, читање... – 1 поен (може парафраза) 

б) љубав према књигама коју развијају код младих (може парафраза) – 1 поен 

2 

3.  

а) Стварно он је постао јунак свих оних који су га познавали сем своје породице – једино га она 

није признавала.  – 1 поена 

б) Ако је одговор ДА објасни: Родитељи их не прихватају (може парафраза) – 1 поен 

    Ако је одговор НЕ објасни: Било који аргументован одговор – 1 поен 

2 

4.  

Свако тачно по 1 поен 
 

Став о животу Том Маргарита Мохито 

активан *   

пасиван  * * 

3 

5.  Ништавило и празнина – за свако по 1 поен 2 

6.  

 

 

 

 

За сваки тачан одговор по 1 поен. 

Одрасли не придају никакву вредност нашим јунацима. Т  

Нико до одраслих не разуме  наше јунаке.  Н 

Наши јунаци имају лоше мишшљење према одраслима. Т  

Свако од наших јунака има бар једну одраслу особу коју поштује. Т  
4 

7.  
а, б, д, ђ, е, ж, ј – за сваки по 0,5 поена 

Прихватити свако објашњење у смислу саветовања да се Маргарита покрене – 2 поена 
5,5 

8.  

просула је у судоперу – 1 поен 

Зашто су Мохито и Маргарита написани малим словима? (ради се о пићу) 

– пошто није остављена црта деци, а ако су написали одговор негде поред, добијају још 0,5 поена 

1,5 

9.  

а) Старије дете се само бори и доказује . (може парафраза) – 1 поен 

б) На Мохита – 1 поен 

Пише у тексту ,,Мохито је, као друго дете у породици'' – 1 поен (може парафраза) 

3 

 

УКУПНО: 27 поена 

90% је 24,3 поена 

80% је 21,6 поена 


