
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ У СУПЕРМАРКЕТУ   

Упозорење за алергичне на кикирики  

Кекс са кремом од лимуна  

Датум упозорења: 4. фебруар  

Произвођач: Fine Foods Ltd  

Производ: Кекс са кремом од лимуна од 125 г 

(рок употребе до 18. јуна и рок употребе до 1. 

јула) Детаљан опис: Неки кекси у овој серији 

можда садрже комадиће кикирикија, што није 

наведено у списку састојака. Особе алергичне 

на кикирики не би требало да једу овај кекс.  

Упутство за потрошаче: Ако сте купили овај 

кекс, можете га вратити у продавницу и новац 

ће вам у потпуности бити враћен. Или позовите 

телефон број 081 231 241 ради детаљнијих 

информација.  

  

 

 

 

 

 

 



 

Обавјештење с претходне стране постављено је у неком супермаркету.  

На основу обавјештења одговори на сљедећа питања: 

 

Питање 1: ОБАВЈЕШТЕЊЕ У СУПЕРМАРКЕТУ    

Каква је сврха овог обавјештења?  

A Да рекламира кекс са кремом од лимуна  

B Да обавијести људе где је кекс произведен 

C Да упозори људе на кексе 

D Да објасни гдје се купује кекс са кремом од лимуна 

ОБАВЕШТЕЊЕ У СУПЕРМАРКЕТУ БОДОВАЊЕ 1  

ЦИЉ ПИТАЊА:  

Интеграција и интерпретација: опште разумијевање  

Препознавање основне идеје кратког текста комбиновањем са блиским дијеловима 

информације  

Максималан број бодова  

Код 1: Ц  Да упозори људе на кекс 

Без бодова  

Код 0: Други одговори 

Код 9: Без одговора 

 

Питање 2: ОБАВЈЕШТЕЊЕ У СУПЕРМАРКЕТУ    

Како се зове компанија која је направила кекс?  

 .................................................................................................................................................   

ОБАВЈЕШТЕЊЕ У СУПЕРМАРКЕТУ БОДОВАЊЕ 2  

ЦИЉ ПИТАЊА:  

Приступ и проналажење: проналажење информације  

Лоцирање одговарајућег дијела у кратком тексту  

Максималан број бодова  

Код 1: Коректно идентификује име произвођача:  

• Fine Foods 
• Fine foods Ltd  

  



 

Без бодова  

Код 0:   Даје недовољан или неодређен одговор:  

• произвођач  
• неко  
• компанија  

  
Показује погрешно разумијевање материјала или даје неприхватљив или 
небитан одговор: 
• крема од лимуна  
• супермаркет  
• пекар  

Код 9:   Без одговора 

 

Питање 3: ОБАВЈЕШТЕЊЕ У СУПЕРМАРКЕТУ     

Каква је сврха одјељка Детаљан опис?  

A Да рекламира другу врсту кекса  

B Да опише посебну понуду уз тај кекс  

C Да наведе састојке кекса 

D Да објасни шта није добро код овог кекса 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ У СУПЕРМАРКЕТУ БОДОВАЊЕ 3  

ЦИЉ ПИТАЊА:  

Интеграција и интерпретација: опште разумијевање  

Схватање сврхе дијела кратког текста с објашњењем   

Максималан број бодова  

Код 1: Д  Да објасни шта није добро код овог кекса 

Без бодова  

Код 0: Други одговори  

Код 9: Без одговора 

Питање 4: ОБАВЈЕШТЕЊЕ У СУПЕРМАРКЕТУ    

Шта би урадио/ла да си ти купио/ла овај кекс?  

 .................................................................................................................................................   

Зашто би то урадио/ла?  

Искористи информацију из текста да образложиш свој одговор.  

 .................................................................................................................................................   



 

 .................................................................................................................................................   

ОБАВЈЕШТЕЊЕ У СУПЕРМАРКЕТУ БОДОВАЊЕ 4  

ЦИЉ ПИТАЊА:  

Размишљање и вредновање: размишљање о садржају текста и његово вредновање  

Претпоставка властите акције као одговор на информацију у неком тексту  

 

Напомена за бодовање: Одговоре кодирајте као једно питање. У доњем упутству за 

кодирање 4А се односи на први дио, а 4Б на други дио.  

Максималан број бодова  

Код 1: 4А: Даје одговор који је конзистентан са разумијевањем да се кекс може 

вратити уз рефундирање. Може да се позове на конзумирање кекса, 

неконзумирање кекса, враћање или одбацивање на неки други начин КАО И 

4Б: Пружа објашњење које је конзистентно са текстом и одговором под 4А: 
      (4А)  

• Тражио бих да ми врате новац.  

       (4Б)  
• Зато што ту тако пише.  
• Алергичан сам на кикирики.  
• Нешто су погријешили.  
• Можда има нешто (друго) лоше.  
• Не волим кикирики.  

    

      (4А)  
• Бацио бих га.  

       (4Б)  
• Алергичан сам на кикирики.  
• Можда има нешто лоше.  

  

       (4А)  

• Појео бих га.  
        (4Б)  

• Кикирики ми неће нашкодити.  
• Нисам алергичан на кикирики.  
• Волим кикирики.  

  

       (4А)  

• Дао бих га својој пријатељици из разреда.  

        (4Б)  
• Она није алергична на кикирики.  

  
       (4А)  

• Ништа.  
        (4Б)  

• Нисам алергичан на кикирики  
• Мрзи ме да се враћам у продавницу.   



 

4А: Цитира или парафразира одговарајући дио текста без даљег објашњења 

(подразумијева да ти текст говори шта да урадиш и да није потребно никакво даље 

објашњење):   

 (4А) Вратио производ тамо гдје је купљен и добио назад новац. Или позвао 081 

231 241 за даље обавјештење.  
               (4Б) (без одговора)  

 (4А) Вратио производ тамо гдје је купљен и они би ми вратили новац.  

 (4Б) (без одговора)  

 (4А) Позвао 081 231 241ради даље информације  
               (4Б) (без одговора)  

 (4А) Позвао број ради даље информације  
               (4Б) (без одговора)  

4А: Без одговора И 4Б: даје објашњење зашто не предузима никакву акцију:  

 (4А) (без одговора)  
                           (4Б) Нисам алергичан на кикирики.  

 (4А) (без одговора)  
                           (4Б) Мрзи ме да се враћам у продавницу.  

  

Без бодова  

Код 0: Даје недовољан или неодређен одговор: 

• (4А) Не знам.  
(4Б) Можда садрже кикирики.  

• (4А) Појео бих га.  
(4Б) Можда има кикирики.  

           Показује погрешно разумијевање материјала или даје неприхватљив или небитан 

одговор:  

• (4А) (без одговора)  
(4Б) Замијенио бих га за орахе.  

• (4А) Појео бих га.  
• (4Б) Изгледају довољно добро да се поједу.  
• (4А) Дао бих га некоме.  

                       (4Б) Није важно.  
• (4А) (без одговора)  

                        (4Б) Алергичан сам на кикирики.  
• (4А) (без одговора)  

(4Б) Кикирики може да буде 

опасан. 

• (4А) Бацио бих га.  
     (4Б) Прошао им је рок употребе.  

Код 9: Без одговора  

 

Питање 5: ОБАВЈЕШТЕЊЕ У СУПЕРМАРКЕТУ    

Зашто обавјештење обухвата и датуме „рока употребе“?  



 

 .................................................................................................................................................   

 .................................................................................................................................................   

ОБАВЈЕШТЕЊЕ У СУПЕРМАРКЕТУ БОДОВАЊЕ 5  

ЦИЉ ПИТАЊА:  

Интеграција и интерпретација: развијање тумачења  

Идентификација сврхе конвенционалног садржаја укљученог у неки кратак текст   

Максималан број бодова  

Код 1: Наводи чињеницу да датум Рока употребе идентификује серију кекса о којој је  

            ријеч:   

• Да би се идентификовала серија (серије)  
• Да би се знало која паковања садрже кикирики  

Без бодова  

Код 0:  Наводи до када би кекс требало да се поједе:   

• Зато што тада треба да га поједете  
• Да каже када да се кекс поједе  
• Да га не бисте дуго држали  
• Да вам каже кад ће тај рок проћи  

  
 Даје недовољан или неодређен одговор.    

• То је датум.  

  

 Показује погрешно разумијевање материјала или даје неприхватљив или 

небитан одговор: 

• Да бисте знали кад је обавјештење неважно  

Код 9:    Без одговора 

 


