
РАД НА ДАЉИНУ  
Будућност на дјелу  

Само замислите како би дивно било обављати „рад на даљину”
1
 служећи се системом електронске 

технологије, при чему бисте сав свој посао обавили на рачунару или путем телефона! Више не 

бисте морали да се гужвате у претрпаним аутобусима или возовима или да проводите сате и сате 

свакодневно путујући на посао и с посла. Могли бисте да радите гдје год желите – какве би све то 

погодности пружило на професионалном плану!  

Ирма  

Катастрофа на помолу  

Смањење броја сати свакодневног путовања на посао, као и потрошње енергије које оно 

подразумијева, очигледно је добра идеја. Али тај циљ треба остварити побољшањем јавног 

превоза или осигуравањем да посао буде близу мјеста гдје људи живе. Амбициозна идеја да рад на 

даљину треба бити дио начина живота свих само ће навести људе да постану све више и више 

заокупљени собом. Да ли заиста желимо да се наш осјећај припадања заједници погорша још 

више?  

Ален  

  
1
 „Рад на даљину” је израз који је сковао Џек Најлс почетком седамдесетих да би описао ситуацију у којој 

радници раде на рачунару далеко од сједишта фирме (код куће, на примјер) и шаљу податке и документе 

сједишту фирме путем телефонских линија.  

На основу текста „Рад на даљину” одговори на сљедећа питања: 

 

Питање 1: РАД НА ДАЉИНУ   

Који је однос између „Будућности на дјелу” и „Катастрофе на помолу”?  

A Употребљавају различите аргументе да би дошли до истог општег закључка.  

B Написани су истим стилом, али се баве потпуно различитим темама.  

C Изражавају исто опште гледиште, али долазе до различитих закључака.  

D Изражавају супротстављена гледишта о истој теми.  

  

БОДОВАЊЕ: РАД НА ДАЉИНУ 1  

ЦИЉ ПИТАЊА:  

Интеграција и интерпретација: развијање тумачења  

Препознавање односа између два кратка полемичка текста (контраст)  

Максималан број бодова  

Код 1: Д  Изражавају супротстављена гледишта о истој теми.  

 

Без бодова  

Код 0: Други одговори  



Код 9: Без одговора 

 

Питање 2: РАД НА ДАЉИНУ   

Код које врсте посла би било тешко обављати рад на даљину? Наведи разлог за свој одговор.  

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

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

БОДОВАЊЕ: РАД НА ДАЉИНУ 2  

ЦИЉ ПИТАЊА:  

Размишљање и вредновање: размишљање о форми текста и њено вредновање  

     Препознавање сврхе елемента текста (реторичког питања) у кратком полемичком тексту  

Максималан број бодова  

Код 1: Наводи врсту посла и даје увјерљиво образложење зашто нека особа не би могла обављати 

ту врсту посла радом на даљину. Одговор МОРА тачно наводити зашто је нужно бити физички 

присутан на одређеном послу: 

• Грађевински радник. Тешко је радити с дрветом и циглама однекуд. 

• Спортиста. Мора стварно бити тамо да би се бавио спортом.  

• Водоинсталатер. Не може поправити нечију судоперу од куће. 

• Копање јама јер се мора бити на том мјесту.  

• Медицинска сестра. Тешко је провјерити да ли су пацијенти добро преко 

интернета.  

 

Без бодова  

Код 0: Наводи врсту посла без образложења ИЛИ даје образложење које није у вези са радом на   

            даљину: 

• Копање јама 

• Ватрогасац 

• Студент 

• Копање јама јер је то тежак посао [објашњење  не говори зашто  би због тога било 

тешко радити на даљину] 

Даје недовољан или неодређен одговор: 

• Мораш бити тамо.  

       Показује погрешно разумијевање материјала или даје неувјерљив или небитан одговор: 

• Менаџер. Ионако то нико не примјећује. [неважно објашњење] 

 

Код 9: Без одговора  

 



 

Питање 3: РАД НА ДАЉИНУ   

С којом изјавом би се сложили обоје, и Ирма и Ален?  

A Људима треба дозволити да раде онолико сати колико они желе.  

B Није добра идеја да људи проводе превише времена у путовању на посао.  

C Рад на даљину не би одговарао свима.  

D Успостављање друштвених односа је најважнији дио посла.  

  

БОДОВАЊЕ: РАД НА ДАЉИНУ 3  

ЦИЉ ПИТАЊА:  

Интеграција и интерпретација: развијање тумачења  

Препознавање заједничког става израженог у два кратка полемичка текста  

Максималан број бодова  

Код 1: Б  Није добра идеја да људи проводе превише времена у путовању на посао.  

Без бодова  

Код 0: Други одговори  

Код 9: Без одговора 

 


