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Прочитајте следећи текст:

Бак је дочекао конопац мирно, достојанствено. Било је то, у ствари, нешто што још није искусио 
- али је био навикао да има поверење у људе које је познавао и верује у њихову мудрост која је 
превазилазила његову. Али када је странац узео крајеве ужета у своје руке, Бак зарежа претећи.

Он је само најавио своје незадовољство; мислио је у свом поносу да најавити значи и заповедити. 
Али, на његово изненађење, конопац му се стеже око врата те му поче задржавати дах. У наступу 
беса, скочи на човека, који га предухитри, чврсто га пограби за гушу и вештим га окретом баци 
на леђа.

На то се конопац немилосрдно стегао. Бак се бесно отимао, исплаженог језика, док су му се 
широке груди незнатно надимале. Никада, за читавог свог века, није доживео тако подао поступак, 
и никада, за читавог свог века, није био тако бесан. Снага му је јењавала, очи му се преливале 
стакластим сјајем и он је изгубио свест.

Џек Лондон, Зов дивљине, 1903.

Презиме:  Име:



EANA - TEST DE LECTURE / COMPRÉHENSION - CYCLE 4 - FIN DE 5E 

3LANGUE D’ORIGINE : SERBE CYRILLIQUE

1

Шта то указује на чињеницу да је Бак пас?  
(Заокружите исправне одговоре)

• «Бак је дочекао конопац мирно, достојанствено»   

• «Он зарежа претећи»  

• «Никада није био тако бесан»  

• «Исплаженог језика»   

• «Мислио је у свом поносу да најавити значи и заповедити» 

• «Очи су му се преливале стакластим сјајем»

MI MF MS TBM

2

Које речи најбоље описују човека у тексту? 
(Заокружите исправне одговоре)

• Љубазан • Благ     • Суров   • Способан

• Јак  • Подложан    • Стрпљив

MI MF MS TBM
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Тачно или погрешно? (Заокружите исправан одговор)

Бак је навикао да буде злостављан • Тачно • Погрешно

Бак не схвата шта се дешава • Тачно • Погрешно

Бак је до тада мислио да je супериорнији од других • Тачно • Погрешно

4

На шта се односе следеће речи? (Повежите речи линијама)

 Бол • • Осећање

 Режање • • Реакција

 Бес • • Осећај

MI MF MS TBM

MI MF MS TBM
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Укажите на хронолошки редослед дешавања и означите их бројевима од 1 до 4:

.........  Бак осећа опасност

.........  Бак губи снагу

.........  Бак се предаје

.........  Бак се опире

6

Чему служи конопац у овом одломку? 
(Заокружите исправне одговоре)

• да се Бак удара        

• да се Бак води у шетњу    

• да му спречи кретање    

• да се удави

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


