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Langue d’origine : serbe latin
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Prezime:

Ime:

NIVEAU : FIN DE 3e

Pročitajte sledeći tekst:
Bila je to najlepša noć na svetu; Mesec je zalazio i zvezde su blistale živahno na tamnom azurnom nebu. Ni dašak vetra
nije pomerao stabla; vazduh je bio topao i nepomičan.
Ona je bila naslonjena na lakat, oči su joj bile uprte ka nebu; nagnuo sam se pored nje i gledao je kako sanja.
Uskoro sam i ja podigao pogled gore; melankolična čulnost oboje nas je obeshrabrila. Zajedno smo udisali topla isparenja
koja su se širila iz drvoreda*; pratili smo poslednje bleštave beline koje je mesec donosio sa sobom dok se spuštao iza
crnih masa kestenova. Setio sam se jednog dana kada sam sa očajem gledao ogromnu prazninu ovog divnog neba; ta su
me sećanja uzdrmala; sada je sve bilo tako puno! […]
Zagrlio sam rukama svoju dragu; polako je okrenula glavu; oči su joj se topile u suzama. Njeno telo savilo se kao trska,
njene poluotvorene usne pale su na moje, a svemir je bio zaboravljen.
*drvoredi: podrezana stabla koja formiraju aleju, ogradu.

Alfred de Mise, Ispovest deteta jednog veka, 1836.
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Zaokružite ispravne odgovore

1
Koliko ima osoba u ovom tekstu?
•1

•2

•3

MI

MF

MS

TBM

MI

MF

MS

TBM

MI

MF

MS

TBM

2
Gde i kad se priča dešava?
• U stanu

• Napolju

• Dok svanjuje dan

• Dok pada noć

3
Ovaj izvadak opisuje:
• Prijateljski sastanak

• Novi susret

• Ljubavni sastanak

• Razdvajanje

• San
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4
Da li je kontekst:
• uznemirujući

• romantičan

• miran

• ne zna se

• ozbiljan

MI

MF

MS

TBM

MF

MS

TBM

MF

MS

TBM

5
Rasporedite elemente po hronološkom redosledu i označite ih brojevima od 1 do 4:
......... Osobe se grle
......... Osobe gledaju pejzaž
......... Mlada žena plače
......... Pripovedač misli na jednu bolnu epizodu
MI

6
Povucite liniju od reči s leve strane do reči suprotnog značenja na desnoj strani:

Nepomičan •

Čulan •

Melanholičan •

• Nostalgičan
• Mirisan
• Zadovoljstvo
• Bez mirisa
• Odvratnost
• Razigran

MI
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7
Zaštopo vašem mišljenju mlada žena plače?
(Zaokružite ispravne odgovore oslanjajući se na tekst)
• Ona žali što je dopustila da je pripovedač zavede

• Ona je uplašena

• Ona je srećna

• Ona je bolesna

MI

MF

MS

TBM

8
Kako ljubav utiče na pripovedača?
(Zaokružite tačan odgovor)
Ljubav mu omogućava da zaboravi ostatak sveta

• Tačno

• Pogrešno

• Ne zna se

Čini ga nesrećnim		

• Tačno

• Pogrešno

• Ne zna se

Menja njegov utisak o svetu

• Tačno

• Pogrešno

• Ne zna se

Daje mu smisao postojanja

• Tačno

• Pogrešno

• Ne zna se

MI

MF

MS

TBM

Rappel des codes de correction :
MI = maîtrise insuffisante MF = maîtrise fragile MS = maîtrise satisfaisante TBM = très bonne maîtrise
MI et MF : non acquis MS et TBM : on considère que c’est acquis
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