
Републички ниво смотре - такмичења у вештинама Читање и разумевање 

прочитаног и Писмено изражавање „Читалићи кликераши 2018.” 

Тест за 7. разред, школска 2017/2018. 

 

Драги Читалићу, пажљиво читај текстове, одговарај на питања потпуним правописно 

тачним реченицама и пиши писаним словима ћирилице хемијском оловком. Срећно!  

*** 

 „Из бање добијам лепу разгледницу. Али, рукопис непознат... 

  Пустолове, једино ти можеш уловити – ако он уопште постоји – књишког мољца, који се помиње у 

изгубљеним усменим списима древне Китникезије. Зато те умољавамо да, чим прославиш проналазак 

белих мува, обавиш и овај подухват, на добро Науке и читавог Човечанства! 

  А испод тога беше додато: 

  Уместо Нучника који лечи шаке, ово пишем ја – Незнани Бањски Гост (ваш обожавалац)... Много 

успеха у Подухвату! 

  Усправим се ћутке пред разгледницом, куцнем петом о пету, климнем главом и загледам се бодро у 

даљину. А то је, разуме се, значило: утврдићу, известићу, збогом, полазак! 

  Имао сам врло добар план, уверићете се већ у следећој реченици... 

  Обичан мољац лови и ждере џемпере. Житни мољац се храни житом. Књишки мољац мора гутати – 

шта? Књиге, дабоме, књиге. Дакле, ловишта те још неоткривене звери лако могу бити књижаре! 

  Моје пустоловне цокуле понесу ме широм књижара. Насред пода сваке књижаре ископам 

прворазредну јаму и на дно поставим мамац – по неку укусну књигу. Обично кувар са рецептима за 

торте. Лукаво, а? Јаме прекривам, природно, маховином, да нико ништа не посумња. Одлазим на 

железнчку станицу, у чекаоницу. Чекам јутро. Јутро стиже, са малим закашњењем. 

  Напред у књижаре по улов! 

  Али, кога налазим на дну сваке клопке? По једног бесног књижара. А књишких мољаца ту нема. Не-

ма. Како која клопка, на дну све мање књишког мољца. А уловљени књижари све бешњи.... 

  Из разумљивих разлога напустим лов по књижарама. Где још има књига, које књишки мољац мора 

гутати да би опстао? Па, да... Библиотеке! 

  Обрадим неколико библиотека, али у моје клопке хватају се само – шта мислите ко? Љутите 

библиотекарке. Књишки мољац и даље ми лукаво измиче. Или можда то најлегендарније и 

најтајанственије биће – уопште и не постоји? И то, по свој прилици, за инат мени... 

  Стиже и лето. Ја поставио красну заседу у некој забаченој школској библиотеци. Само, ђака нема. 

Пусто. Распуст. Отимање о лектиру почеће тек недељу дана пред нову школску годину. Стражарећи, 

мало придремам... 

  Кад, иза седам прашњавих полица чујем неко грицкање... Моја звер! 

  Нечујно (као крдо планинских лавова), с ветром у лице, од сенек до сенке прикрадем се. Опколим! 

  На крајњем североистоку читаонице назире се – књишки мољац. Грицка. Не књигу, нокте. Књигу 

гута. Онако – очима, знате већ како се гута књига. 

  Значи, није легенда. Прави правцати књишки мољац. Тачно тако га сви замишљамо. Ма, савршен 

примерак. Браво ја! 

  Истог трена, док су ми утисци још сасвим свежи, у бележницу унесем следећа научна запажања, за 

историју: 

  Књишки мољац носи наочаре, минус два и по. Бледуњав. Чупав. Бркове пушта, лаи без икаквог 

успеха. Симпатичан. Кошуља укриво закопчана. Једна чарапа  плава, друга жута. Патике вековима 

неочишћене. Пертле одбегле у свет. Нокти изгрицкани. Има дванаестак година. Завршио шесто два. 

Зове се Мирослав Пантелић, од оца Борислава и мајке Ангелине. 

Ето, млади моји пријатељи, тако сам ја Науци и Човечанству даровао књишког мољца.” 
 

Одломак из приче У лову на књишког мољца Владимира Андрића 

(Андрић, Владимир: Пустолов, Радио телевизија Србије, Београд, 2009. године) 



1.  

 Одредили смо наслове целина овог одломка, али смо их помешали са кључним речима 

сваке целине. Исправи нашу грешку и правилно попуни табелу тако  што ћеш 

уписивањем одређеног броја одредити наслове целина по временском следу, као и 

кључне речи које припадају тој целини.  

1. разгледница 

2. цокуле, маховина, бес 

3. план 

4. читаоница, грицкање, ученик 

5. књижара 

6. молба, подухват, изазов, наука 

7. лов 

8. мољац, станиште, књиге  

9. тајанствено биће 

10. замке, стражарење,прикрадање  

Наслови 

целина 

Кључне 

речи 

целине 

  

  

  

  

  
 

 

2.  

Пажљиво прочитај извод из речника уз одредницу мољац, па одговори на захтев испод. 

мољац, -ољца м зоол. у .мн.: породица малих лептира  Тineidae, чије гусенице наносе 

штету биљкама, нагризају крзно, вуну и сл. (у jд.: лептир из те прородице). • 

канцеларијски - шаљ. и пеј. онај који се бави ситним канцеларијским, административним 

пословима, посебно онај који проводи много времена у канцеларији. књишки  онај 

који много чита, који проводи много времена у читању. 

Препиши део одломка из Пустолова који може да замени претходно дато објашњење из 

речника. 

Одговор: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3.  

На основу текста, заокружи ДА за тачну или НЕ за нетачну реченицу. 

Приповедач се поиграва свим значењима речи мољац како би 

исприповедао ову причу о лову. 

ДА НЕ 

У првом делу приче приповедач се користи првим значењем речи 

мољац. 

ДА НЕ 

У лову на књишког мољца приповедач користи средства која би 

користио сваки ловац на мољце. 

ДА НЕ 

Приповедач књишког мољца налази у уобичајеном станишту. ДА НЕ 

Књишки мољац „гута“ књиге. ДА НЕ 
 

 

4.  

На основу датог одломка повежи појмове из следећих колона тако да добијеш исправне 

парове. 

Бања Беле муве 

Изгубљени списи Разгледница 

Јутро Мирослав 

Пустолов Китникезија 

Књишки мољац Ангелина 

Борислав Железничка станица 
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5.  

Пажљиво прочитај извод из речника уз одредницу ЛОВИТИ, па одговори на питање 

испод. 

ловити, -им (трп. ловљен) несвр. [гл. им. ловљёње с; уп. лов] 1.а. хватати или убијати 

животиње оружјем, разним направама и сл. б. хватати слабије животиње као храну (о 

животињама). 2. хватати (обично рукама) нешто што је у покрету (лету,трку и сл.), што 

се креће (помера, помиче, измиче и сл.) или уопште оно што је отежано дa се ухвати: - 

бухе, - лопту,- комаде меса по лонцу. 3. тражити и гонити некога у намери да се ухвати 

– бегунце. 4. фиг. Настојати придобити, привући (некога); настојати се домоћи, дочепати 

(некога или нечега:- клијентелу, - мужа; - мираз. 5. фиг. а. Пажљиво пратити, 

посматрати, слушати настојећи да нешто не промакне: - сваку реч, - погледом сваки 

трзај. б. настојати пронаћи, открити, уочити (обично оно што се одмах не види, не 

запажа и сл.) : - (штампарске) грешке. • - (рибу) у мутном (у мутној води) . извлачити 

неку корист, остваривши неку добит користећи се, служећи се тешким или несређеним 

приликама. 

 

Напиши број поред значења одреднице ловити која се могу повезати са поступцима 

приповедача у одломку из Пустолова. 

Одговор: __________________________________________________________________ 

 

6.  

У причи се каже да је књишки мољац легендарно биће. Повежи значење речи књишки 

мољац и наведи савремени проблем који приповедач покушава да реши. 

Одговор: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7.  

Пажљиво прочитај следећи одломак, па одговори на питања: 

„Било је сиво, хладно и кишно новембарско јутро. Кишне капи клизиле су низ стакло 

преко китњастих слова. Све што се кроз окно могло видети био је кишом измрљан зид на другој 

страни улице. 

 Врата се изненада отворише, тако нагло да је један мали грозд месинганих звончића, 

окачен над вратима, узбуђено зазвонио, не могавши да се смири извесно време. 

 Узрок ове буке био је један мали, дебели дечак од својих десет или једанаест година. 

Мокра тамносмеђа коса падала му је низ лице. Мантил му је био натопљен кишом и цедио се. 

Дечак је преко рамена на ремену носио школску торбу. Био је помало блед и задихан, али за 

разлику од малопређашње журбе, сада је стајао на вратима као прикован. (…) 

 Људске страсти су загонетне, а деци је исто као и одраслима. Они који су тим страстима 

обузети, не могу да их објасне, а они који нешто слично нису никада доживели, не могу да их 

схвате. Постоје људи који стављају живот на коцку да би освојили планински врх. Нико, па чак 

ни они сами, не могу себи да објасне зашто. Једни сами себе уништавају да би освојили срце 

неке особе која не жели ни да зна за њих. Други се опет уништавају зато што не могу да одоле 

уживању у јелу или пићу. Неки страће све своје имање да би победили у игри на срећу. Или све 

жртвују једној фиксној идеји, која никада не може постати стварност. Неки верују да би могли 

бити срећни само када би били на неком другом месту, а не ту где јесу, па цео свој живот 

проведу путујући светом. А неки немају мира све док не постану моћни. Једном речју, има 

онолико различитих страсти, колико и различитих људи. 

 Страст Бастијана Балтазара Букса биле су књиге. 

 Онај ко никада није преседео цело поподне са књигом, ужагрених очију и разбарушене 

косе, и читао, читао заборављајући свет око себе, не примећујући глад или хладноћу; 

 Ко никада није читао потајно, уз светло батеријске лампе испод покривача, зато што су 

отац, мајка или нека друга брижна особа угасили светло уз добронамерно образложење да сада 

мора да се спава, јер ујутру треба тако рано устати; 

 Ко никада није, отворено или кришом, пролио горке сузе зато што се завршила нека 

 



дивна прича или што се треба растати са ликовима које воли и диви им се, за које стрепи и нада 

се с њима, са којима је заједнички проживео толико много пусто-ловина и без чијег би друштва, 

како се чинило, живот био празан и бесмислен; 

 Ко све то не познаје из властитог искуства, тај вероватно никада неће моћи да схвати оно 

што је Бастијан тада учинио. 

       (Бескрајна прича, Михаил Енде) 

Заокружи појам који је најбитнији за људске страсти: 

различитост   обузетост   несхваћеност   

 

8.  

Заврши реченицу: 

Појашњење реченице Људске страсти су загонетне(...) може се пронаћи у Речнику 

_______________________________________________________________.  

Речник српског језика, Матица српска Речник синонима, Павле Ћосић 

загонётка ж (дат. -ки и -еци; ген. ми. -ки 

(-етака) 1. Кратка алегоријска причица у 

виду двосммислених питања која треба 

одгонетнути. 2. фиг. питање, проблем 

загонётно прил. на на заготетан начин, 

нејасно; чудно:  погледати. 

загонётност, -ости ж особина онога што 

је загонетно.  

загонетан прид. в. магијски;  

магијски прид. тајанствен, окултан, 

волшебан, натприродан, загонетан, 

необјашњив, враџбински, мистичан, 

чаробњачки, мађијски, тајновит, 

врачарски, 

обавијен велом тајни, вилован, 

мистериозан, мутан, опскуран, 

фантастичан, виловит, наднараван, 

вилен - уп. чаробан 

 

 

9.  

На основу текста, заокружи ДА за тачну или НЕ за нетачну реченицу. 

Дечаци наликују један на другога у појединим ситуацијама. ДА НЕ 

Обојици дечака не знамо тачно године старости. ДА НЕ 

Делови другог одломка објашњавају појам књишког мољца. ДА НЕ 

Пустолов је један од људи који су обузети страшћу. ДА НЕ 

Дечаци описани у оба одломка деле исту страст. ДА НЕ 
 

 

10.  

У једном читалачком дневнику из Београда записано је:  

„Лето када сам научила да летим Јасминке Петровић у издању Креативног центра из 

Београда јесте роман одрастања у форми дневника који пише тринаестогодишња Софија 

током летовања које са бабом проводи на Хвару, код бабине сестре нона Луце.” 

Софија Петровић, 13. разред 

а) Аутор овог текста је ______________________________________________________ 

б) Где је настао овај текст? __________________________________________________ 

 

 

Укупно бодова:___________     

  Прегледао/-ла: ________________________ 


