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NIVEAU : FIN DE 3e

Прочитајте следећи текст:

Била је то најлепша ноћ на свету; месец је залазио и звезде су блистале живахно на тамном 
азурном небу. Ни дашак ветра није померао стабла; ваздух је био топао и непомичан.

Она је била наслоњена на лакат, очи су јој биле упрте у небо; нагнуо сам се поред ње и гледао 
је како сања.

Ускоро сам и ја подигао поглед горе; меланколична чулност обоје нас је обесхрабрила. Заједно 
смо удисали топла испарења која су сe ширила из дрвореда*; пратили смо последње блештаве 
белине које је месец доносио са собом док се спуштао иза црних маса кестенова. Сетио сам 
се једног дана када сам са очајем гледао огромну празнину овог дивног неба; та су ме сећања 
уздрмала; сада је све било тако пуно! […]

Загрлио сам рукама своју драгу; полако је окренула главу; очи су јој се топиле у сузама. Њено 
тело савило се као трска, њене полуотворене усне пале су на моје, а свемир је био заборављен. 

*дрвореди: подрезана стабла која формирају алеју, ограду.

Алфред де Мисе, Исповест детета једног века, 1836.

Презиме:  Име:
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Заокружите исправне одговоре

1

Колико има особа у овом тексту?

• 1  • 2 • 3

MI MF MS TBM

2

Где и кад се прича дешава?

• У стану • Напољу 

• У свануће • Док пада ноћ

MI MF MS TBM

3

Овај одломак описује:

• Пријатељски састанак • Нови сусрет • Сан 

• Љубавни састанак • Раздвајање

MI MF MS TBM
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4

Да ли је контекст:

• узнемирујући   • романтичан   • озбиљан 

• миран  • не зна се

5

Распоредите елементе по хронолошком редоследу и означите их бројевима од 1 до 4:

.........  Особе се грле

.........  Особе гледају пејзаж

.........  Млада жена плаче

.........  Приповедач мисли на једну болну епизоду

6

Повуците линију од речи с леве стране до речи супротног значења на десној страни:

Непомичан •
• Носталгичан

• Мирисан

Чулан •
• Задовољство

• Без мириса

Меланхоличан  •
• Одвратност

• Разигран

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM
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7

Зашто млада жена по вашем мишљењу плаче?  
(Заокружите исправне одговоре ослањнајући се на текст) 

• Она жали што је допустила да је приповедач заведе  • Она је уплашена

• Она је срећна • Она је болесна

8

Како љубав утиче на приповедача?  
(Заокружите исправан одговор)

Љубав му омогућава да заборави остатак света • Тачно • Погрешно • Hе зна се

Чини га несрећним  • Тачно • Погрешно • Hе зна се

Мења његов утисак о свету • Тачно • Погрешно • Hе зна се

Даје му смисао постојања • Тачно • Погрешно • Hе зна се

MI MF MS TBM

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


