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Кључ за решење задатака 

 
 

Дати елементи и решавања служе као оријентација професору, а може се примити 
сваки адекватан одговор. 
 
 
 

Разумевање текста 
 
 

1. Психолошка и социјална ограничења, немири, неизвесност, страх, претња 
природних катастрофа, епидемија, ратова ... 

 
2. Скретање са правог пута, заблуда, одступање од одређеног правца, неспособност 

за разликовање доброг и зла. 
 

3. Дела која обилују песничким сликама – симболима и метафорама – 
карактеристичне су за поезију. Прозно дело аустралијанског нобеловца је 
коришћењем ових слика песнички надахнуто што није реткост у мисаоној прози. 
/Напр. Иво Андрић, Меша Селимовић/. 

 
4. Реч „сага“ је скандинавског порекла, обично роман који обухвата дужи период, 

„прича“ о разним генерацијама породице. Напр. Борисав Станковић: Нечиста 
крв, Јаков Игњатовић: Васа Решпект, Добрица Ћосић: Корени ... 

 
5. На романтичарску књижевност и рану модерну, на оне песнике код којих су на 

првом месту изражена лична осећања, љубавни доживљаји – срећа и несрећа – 
туга, усамљеност, страх због блиске смрти, схватања о уметности која 
првенствено слика човеков унутрашњи свет и његове личне проблеме. 

 
6. Савремено друштво широм света стрепи од нових покоља, ратова, разних 

сукоба, миграција, беде и опасности уопште. 
 

7. Симбол „шиваћа машина“указује на човека који није строј, већ живо биће са 
емоцијама, патњама, малим срећама и несрећама ... Тако писац одбацује досаду 
која влада у савременом друштву и протестује против отуђења. 

 
8. радост – туга    месо – мермер 

заблуда – стварност   живот – смрт 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Задаци из језика 
 
 

1. Компарација је степеновање придева, ређе прилога, а у говору нам обично 
служи за поређење неких ствари или особа, појмова ... 

 
бољи – боље, тежи – теже, лакши – лакше, дубљи – дубље, лепши – лепше 
 
Примери за реченице: 
  
Лепше је лето од зиме.     Мара лепше пева од мене.  
Милан је бољи ученик од Зорана.    Милан боље учи. 
Моја сестра је марљивија од мене.   Марљивије бих требао да радим. 
Овај задатак је тежи него други.   Теже ћу решити тај задатак. 
Моја торба је лакша од твоје.   Лакше говори да те разумем. 
Бунар је дубљи него јама.    Башту треба дубље копати. 
 
 

2. вест, извештај, интервју, коментар, чланак, репортажа, дневник, уводник ... 
 
3. разговорни стил, књижевноуметнички стил, административни стил, научни стил, 

публицистички стил ... 
 

4. То је израз или реченица која има потпуни смисао, у пренесеном значењу. 
 
велика реткост 
стално му смета, не подноси га 
чувати или волети некога / нешто изнад свега 
осећам велики бол или страх 
кренути на пут, отићи 
 

5. Партитивни генитив показује целину од које се нешто одузима. 
Напр. Пили смо вина. 
 
Квалитативни генитив с атрибутивним придевом изражава својство. 
Напр. Наш сусед је слаба здравља. 
 
6. знамо – презент, прво лице множине 

чека – презент, друго лице једнине 
неће заледити – футур, треће лице једнине 
трпе – презент – треће лице множине 
дата – глаголски трпни придев 

 
7. Персонификација / поособљавање, давање особина живих бића неживим 

стварима. 
Напр. претећ дере 
           суморно чело, мрачне боре 
           прича 
           показујући немом мимиком 
           образ и на образу бразде дубоке 



 

 
8. непостојано а, сибиларизација 

непостојано а, губљење сугласника т, палатализација 
прелаз гласа л у о  
једначење по звучности 
јотовање 
 
 

Разумевање текста и језик 
укупно 50 бодова 

 


