
Републичка смотра: Такмичење у вештинама Читање и разумевање прочитаног и  

Писмено изражавање „Читалићи кликераши 2016.“  

Тест за 8. разред, школска 2015/2016. 
 

 
РЕШЕЊЕ 

 

1.  2 – 4 – 1 – 3 - 5 1 

2.  коло, Мане, Калина, Зона     - свака тачна по 0,5 поена 2 

3.  

а) Леле, што су пристали једно за друго!... – 1 поен 

б) Зони неправо. Само она не гледа на ту страну; почела је да зева…Криво јој… - 1 поен 

Прихвата се и одговор који није цитат, ако је тачан или део цитата. 

2 

4.  г, д, е, ж, з – за сваки тачан по 0,5 поена 2,5 

5.  

Сваки тачан одгвор по о,5 поена 

шалваре дуге и врло широке чакшире 

резилук срамота, поруга, увреда, грдња 

асуре отирач од рогоза 

јаглук рубац, марама, марамица 

ђулијак мирис ружа 

кондурице нануле, кломпе, папучице 

чорбаџија одликовани хришћанин 

 

3,5 

6.  

 

а) - с обзиром ко си,/ За тебе је ово место сама смрт, / Ако те ту нађе какав рођак мој. 

              Рођаци твоји препрека ми нису. – 1 поен 
 - неће и не може њен никад бити; чорбаџијска ћерка – 1 поен 

Редослед није битан. 

б) Препреке не могу спречити оне који се воле да дођу једно до другог/да се вољени пронађу, састану, 

сретну... – 1 поен 

3 

7.  в) Хвалили би се својом дрскошћу, јер су спремни на све ради љубави. – 2 поена 2 

8.  

Калина јер је она безбрижна и срећна у том тренутку, друштво на њу и Манета гледа пријатељски, 

не види могуће препреке за остварење своје љубави/жеља. 
2 

9.  

Ако је избор ,,Јелка'' онда је то зато што је то омиљена Зонина, а она хоће да се поистовети са 

главном јунакињом. – 2 поена 

Ако је избор ,,Потресуљка'', онда зато што је то Манетова омиљена , а она хоће да му се умили. – 2 

поена 

2 

 

УКУПНО: 20 поена 

90% је 18 поена 

80% је 16 поена 


