РЕШЕЊА ТЕСТ БР. 1
(кључ за бодовање)
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

г)
а) Античка Грчка је достигла свој врхунац у време опадања египатске државе.
б) Држава Египат је трајала око две и по хиљаде година.
в) Грчки трговци основали су насеобине у Египту у седмом веку п.н.е.
г) Египатска скулптира није заснована на грчком стилу. (Не.)
а) научним (стилом)
б) књижевноуметничким (стилом)
б) административним (бирократским, пословним стилом)
а) На 19. страни или на страни број 19.
б) На 37. страни или на страни број 37.
а) Стићи ће у 22.30 часова.
б) Мора да крене најкасније у 10.00 часова.
в) Потребно јој је 1400,00 дин. да би купила повратну карту.
Решења у табели: Т, Т, Н, Т
б)
б)
• в)
• б)
• в)
а) стипса - шкртица, тврдица;
б) чуку – сат, часовник;
в) страва – одлично, лепо, добро;
г) цимни – позови.
„Имао је плави купачи костим од макоа, обрубљен око наглавица и струка
црвено-белом траком. Још само један дечак имао је прави костим. Други су били у
обичним гачама,
од сивог платна, дугачким до колена, везаним на учкур. Мајкл је из џачке
кабине донео свој
огртач од фротир, па је њиме прекрио леџа. Бео меџу њима црнима, негован
меџу њима, запуштенима, риџ, учтив меџу њима сировима – схватила сам одједном
гледајучи га меџу друговима – мора се осечати као туџин.”
Признају се одговори који садрже све што извештај треба да садржи –
потребне информације, ток догађаја и закључак.
а) именски део предиката;
б) прави објекат;
в) прилошка одредба за место;
г) прилошка одредба за време.
такву

1 поен
1 поен

1 поен

1 поен
1 поен

1 поен
1 поен
1 поен

1 поен

1 поен

1 поен

1 поен

1 поен
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14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

а) узрочна;
б) изрична (зависноупитна);
в) поредбена (начинска).
умивен – трпни глаголски придев; бих урадила – потенцијал; певамо –
презент; учио сам –
перфекат; пливасмо – имперфекат; запливаше – аорист.
Радни глаголски придев је вишак.
Буре – Исидора Секулић;
Кањош Мацедоновић – Стефан Митров Љубиша
Јазавац пред судом – Петар Кочић
Живот и прикљученија – Доситеј Обрадовић
Гроздана Олујић је вишак.
ентеријер;
пејзаж.
а) обгрљена
б) катрен.
алегорија
анализирање, препричавање, анализирање

1 поен

1 поен – тачних 6 и
7 одговора;
0,5 поена – тачних
5 одговора
1 поен

1 поен
1 поен
1 поен
1 поен
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