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Презиме: Име:

NIVEAU : FIN DE 5e

Прочитајте го следниов текст:

Џони го прифати јажето смирено и достоинствено. Тоа беше невообичаен настан, но тој научи да 
им верува на луѓето што ги познава и да им дава мудрост поголема од неговата. Но, кога другиот 
крај на јажето се најде во рацете на странец, заканувачки за’ржа.

Тој само го изрази своето незадоволство затоа што веруваше, со својата гордост, дека е тоа 
доволно за да го почитуваат. Но, на негово големо изненадување, јажето се стегна околу вратот 
и му го прекина дишењето. Одеднаш го обзеде лутина и се фрли врз човекот којшто го запре, го 
фати за грлото и, со спретен гест, го фрли на грб.

Потоа јажето се стегна безмилосно. Џони залудно се мачеше, полуден од бес, јазикот му висеше 
и не можеше да дише. Никогаш досега не постапувале со него толку сурово и никогаш не бил 
толку бесен. Го напушташе силата, очите му станаа стаклести и изгуби свест.

Џек Лондон, Повикот на дивината, 1903 г.
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1

Кои траги упатуваат да помислите дека Џони е куче? 
(Заокружете ги правилните одговори)

• „Џони го прифати јажето смирено“     

 • „Заканувачки за’ржа“   

• „Никогаш не бил толку бесен“  

• „Му висеше јазикот“   

• „Мислеше, со својата гордост, дека е тоа доволно за да го почитуваат“ 

• „Очите му станаа стаклести“

MI MF MS TBM

2

Кои зборови најдобро го опишуваат човекот во текстот? 
(Заокружете ги правилните одговори)

• Љубезен • Нежен        • Суров   • Паметен

• Силен   • Покорен       • Трпелив

MI MF MS TBM
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3

Точно или неточно? 
(Заокружете го правилниот одговор)

Џони навикнал да биде злоставуван • Точно • Неточно

Џони не разбира што се случува • Точно • Неточно

Дотогаш Џони веруваше дека е надмоќен во однос на другите • Точно • Неточно

4

На кое поле се однесуваат следниве зборови? 
(Поврзете ги зборовите со линија)

 Болка • • Чувство

 ‘Ржење • • Реакција

 Лутина • • Возбуда

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM
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5

Наведете го хронолошкиот редослед на настаните означувајќи ги со броевите од 1 до 4:

.........  Џони се почувствува загрозен

.........  Џони се онесвести

.........  Џони се отпушта

.........  Џони се противи

6

За што служи јажето во извадокот?  
(Заокружете го/ги правилниот одговор)

• за да го удираат Џони                

• за да го носат на прошетка        

• за да го спречат да се движи        

• за да го задават

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


