
МОТОЦИКЛ  
 

                           Јесте ли се икада пробудили с осјећајем да нешто није у реду?   

То је био један од таквих дана.   

Усправио сам се у кревету.  

Мало касније сам размакао завјесе.  

Вријеме је било ужасно – киша је пљуштала.  

Онда сам погледао у двориште.   

Да! Био је тамо – тај мотоцикл.  

Био је исто онако слупан као синоћ.  

А нога је почела да ме боли.  

На основу приче “Мотоцикл” одговорите на сљедећа питања:  

 

Питање 1: МОТОЦИКЛ    

Особи која прича причу претходне вечери се нешто десило. Шта то?  

A Лоше вријеме је оштетило мотоцикл.    

B Лоше вријеме га је спријечило да изађе.   

C Та особа је купила нови мотоцикл.  

D Та особа је имала саобраћајни удес на мотоциклу.  

  

  

БОДОВАЊЕ: МОТОЦИКЛ 1  

  

ЦИЉ ПИТАЊА:  

Интеграција и интерпретација: развијање тумачења   

Закључивање о претходним догађајима на основу информације у краткој причи  

Максималан број бодова  

Код 1: Д  Та особа је имала саобраћајни удес на мотоциклу.   

Без бодова  

Код 0: Други одговори 

Код 9: Без одговора 

 



Питање 2: МОТОЦИКЛ    

У 7. реду пише: „Да!”  

Зашто особа у причи то каже?   

A Та особа је постигла нешто тешко.  

B Та особа сад схвата да дан неће бити тако лош.   

C Та особа се присјећа зашто је изгледало да нешто није у реду.   

D Та особа је сретна што поново види мотоцикл.   

  

БОДОВАЊЕ: МОТОЦИКЛ 2   

ЦИЉ ПИТАЊА:  

Интеграција и интерпретација: развијање тумачења   

Закључивање о значењу узвика у врло краткој причи   

Максималан број бодова  

Код 1: Ц  Та особа се присјећа зашто је изгледало да нешто није у реду.  

Без бодова  

Код 0: Други одговори 

Код 9: Без одговора 

 

Питање 3: МОТОЦИКЛ    

„То је био један од таквих дана.”  

Шта се испоставило, какав је то дан био?  

A Добар дан  

B Лош дан 

C Узбудљив дан 

D Досадан дан 

 

БОДОВАЊЕ: МОТОЦИКЛ 3  

ЦИЉ ПИТАЊА:  

Интеграција и интерпретација: развијање тумачења   

Повезивање описне реченице с наговијештеним догађајима у врло краткој причи     

Максималан број бодова  

Код 1: Б  Лош дан.  

Без бодова  

Код 0: Други одговори 



Код 9: Без одговора  

 

Питање 4: МОТОЦИКЛ    

Зашто писац почиње причу питањем?   

A Зато што писац хоће да сазна одговор.   

B Да заинтересује читаоца за причу.  

C Зато што је тешко одговорити на то питање.  

D Да подсјети читаоца да је таква врста искуства ријетка.  

  

БОДОВАЊЕ: МОТОЦИКЛ 4  

  

ЦИЉ ПИТАЊА:  

Размишљање и вредновање: размишљање о форми текста и њено вредновање  

Схватање сврхе почетка приче реторичким питањем     

Максималан број бодова  

Код 1: Б  Да заинтересује читаоца за причу.  

Без бодова  

Код 0: Други одговори 

Код 9: Без одговора 

 


