
Републичка смотра: Такмичење у вештинама Читање и разумевање прочитаног и  

Писмено изражавање „Читалићи кликераши 2016.“  

Тест за 8. разред, школска 2015/2016. 
 

Драгу Читалићу, како смо отпочели дружење, тако ћемо га и завршити – читајући о љубави. 

Пажљиво читај одломке, одговарај потпуним реченицама и пиши писаним словима ћирилице. 

Срећно! 
 

Одломак из романа „Зона Замфирова“, Стеван Сремац 

 

1.  

Дат је одломак из романа, али је испреметан. Упиши бројеве испред сваког дела тако да добијемо 

хронолошки редослед, тј. да знамо којим редом да их читамо: 

_____ ─ Леле, што су пристали једно за друго!...Јаги! „Асли како плави зумбул и зелена када!―…── оте се 

многима узвик кад их видеше једно до другог како играју. И сви само Ману и Калину гледају; сви их гледају 

задовољно с пријатељским осмехом на лицу, као кад се нешто мило, своје гледа… 

_____ Засвира се „Јелка тамничарка―, лепа игра, уз коју се и пева, управо уз коју се песма игра. Ту је игру 

јако волела Зоне и због игре, а још више због песме, која је њој много казивала и сетом је неком милом 

испуњавала…Зона узе за руку Гену, приђоше и ухватише се међу играче… 

_____ Цигани засвираше „Потресуљку―, омиљену игру Манину. Мане узе за руке и поведе на игру младу 

лепу Калину, комшиницу своју, једну пуку сиротицу, која неће своме мужу донети ништа више до две нове 

асуре, и два јастука, и чисту душу и ропску послушност. Заиграше. Калина весела, блажена; румен је сву 

облио, а крупне црне очи светле јој се од суза, од силне среће данашње… 

_____ Зони неправо. Само она не гледа на ту страну; почела је да зева…Криво јој…Не треба њој тај Мане; 

неће и не може њен никад бити, али не трпи да може још која ─ код ње ту, живе! ─ привући погледе ичије, а 

нарочито Манине погледе! …Не би играла, али кад виде Калину како је срећна и како се заруменила и 

ознојила, па се брише јаглуком, кад се пустила игра, дође и њој воља да поигра, па иако је чорбаџијска ћерка, 

па макар и отрпела резилук кад оде кући. Али ипак замоли измећарку Васку да не каже ништа код куће… 

_____    Опет умукну песма и певање, а играње и даље траје уз свирку Цигана. Мане стоји, не игра, гледа 

играче. Гледа у Зону, види Зонине свилене шалваре и лагиране кондурице; чује шуштање свилених шалвара и 

осећа мирис, дах њен осећа, помешан са ђулијаком из Казанлика, ─ и не могаде да се уздржи више! И кад 

Циганихдедоше да престану,  даде им Мане знак да свирају даље исту игру, па приђе и ухвати се с леве 

стране до Зоне. 

 

 

2.  

Међу датим речима, заокружи оне које су кључне за овај одломак:  

Цигани              коло             Мане           Калина         шалваре           јаглук            Зона               певање 

 

 

3.  

Мане и Калина играју „Потресуљку―. Издвој реченице које казују: 

а) став окупљеног друштва према њиховој игри. 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

б) став Зоне  према њиховом игрању 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(Можеш да објасниш своји речима или да напишеш и део реченице коју цитираш) 

 

 



4.  

Млади своја осећања често изражавају стиховима. На основу прочитаног одломка, заокружи слово 

испред оних стихова који би одговарали расположењу и осећањима јунака у одломку. 

а) Да је мени што ми срце жели.  

Лепу дику и кућу велику.  

 

б) Престајаћу боса на сокаку,  

Дико моја на твоме опанку. 

 

в) Марамица свилена па шушка, 

Мој драгане убила те пушка. 

 

г) Волим дику ал’ се не одајем, 

Мени драже кад он први каже. 

 

д) Боже, спари ко за кога мари, 

А распари ко за ког не мари. 

 

ђ) Дико моја, високи јаблане, 

Ја ћу теби саломити гране! 

 

 

5.  

Разврстај дате речи поред објашњења која им припадају:  

асуре, јаглук, чорбаџија, резилук, шалваре, кондурице, ђулијак 

 дуге и врло широке чакшире 

 срамота, поруга, увреда, грдња 

 отирач од рогоза 

 рубац, марама, марамица 

 мирис ружа 

 нануле, кломпе, папучице 

 одликовани хришћанин 

 

 

6.  

 

Прочитај пажљиво одломак из драме „Ромео и Јулија―, па одговори на захтеве. 

Јулија: Ко си ти што си, скривен плаштом ноћи, 

              Докучио мојих тајних мисли ток? 

Ромео: Не знам како ћу се именом казати,  

             Светитељко мила. Име је то мрско 

             Мени, јер је оно непријатељ твој. 

             Да је написано, ја бих га поцепао. 

Јулија: Моје уши нису упиле ни сто 

 

 

е) Очи моје, куд сте погледале? 

Срце моје, шта си пожуђело? 

Да би Бог д’о сваком, ко што хоће, 

А и мене, што би мило било! 

 

ж) ―Нај ти прстен, момче, мој те род не 

љуби, 

Ни отац, ни мајка, ни брат, ни сестрица; 

з) Ој девојко, не намигуј на ме — 

Јоште нису твоје очи за ме. 

Када буду твоје очи за ме, 

Онда нећеш ни гледати на ме. 

 



              Речи са твог језика, а већ му знам звук. 

              Зар ниси Ромео и Монтаги ти? 

Ромео: Ни једно, лепа, ако су ти мрски. 

Јулија: Реци како си дошао овамо,  

              И зашто? Зидови врта су високи,  

              Тешки за прелаз, а с обзиром ко си, 

              За тебе је ово место сама смрт,  

              Ако те ту нађе какав рођак мој. 

 Ромео:На лаким крилима љубави сам зид 

              Прелетео; јер камене међе 

              Не могу никад задржати љубав;  

              А што љубав може, она то и сме. 

              Рођаци твоји препрека ми нису. 

 
а) Подвуци стихове из драме Ромео и Јулија  и реченице из одломка датог на почетку у 1. питању, у којима се 

говори о препрекама на путу љубави двоје младих.  

Б) Образложи стих  који говори о томе да камене међе не могу задржати љубав. 

Одговор: _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

7.  

Замисли могућност да се Мане и Ромео сретну и поразговарају о својим љубавним проблемима.  

Шта би се десило? 

а) Мане би тешио Ромеа, јер му у љубави не иде. 

б) Један другог би тешили, јер немају среће у љубави. 

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

г) Ромео би поручио Манету да остави охолу девојку. 

Заокружи тачно. 

 

8.  

Ко је од наших јунака најблаженији „на крилима љубави―? Зашто? 

Одговор: ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

9.  

Да се Јулија нашла насред нишког сокака да ли би играла „Потресуљку― или „Јелку тамничарку―? 

Објасни свој избор:___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Укупно бодова:___________ 

Прегледао/-ла: ________________________ 


